
 

 

 
  
 
 

1 SEGURO DE AUTOMÓBIL | CONDICIÓNS 
XERAIS 

1. LEXISLACIÓN APLICABLE AO CONTRATO 

O presente contrato réxese pola lexislación española e, en concreto, polo previsto: 

- No Real Decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor. 

- Na Lei 50/1980, do 8 de outubro, de contrato de seguro. 

- Na Lei 20/2015, do 14 de xullo, de ordenación, supervisión e solvencia das entidades de seguros 
e reaseguros. 

- No Real Decreto 1507/2008, do 12 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de seguros 
obrigatorios de responsabilidade civil na circulación de vehículos a motor. 

- Pola normativa que desenvolva, modifique ou complemente estas regras e as disposicións das 
condicións xerais e especiais do contrato en todos os seus anexos, suplementos e apéndices e na 
solicitude de seguro e no cuestionario de avaliación de riscos se o subscribiu o tomador, que 
constitúe un documento fundamental para que a aseguradora dite o seu consentimento para 
contratar e establecer as condicións da póliza. 

- Calquera outra norma que poida aplicarse durante a validez desta póliza. 

2. DEFINICIÓNS 

A efectos desta póliza, enténdese como: 

ACCIDENTE: Un evento imprevisto, violento e fóra da intención do asegurado que se produce por un 
feito da circulación e do que se deriven danos corporais ou materiais. 

ASEGURADO: Persoa, física ou xurídica, titular do interese exposto ao risco a quen corresponden, se é o 
caso, os dereitos derivados do contrato. O asegurado poderá asumir as obrigas e os deberes do 
tomador do seguro. Pode ser o condutor, o propietario ou o ocupante do vehículo. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS: EUROINS INSURANCE COMPANY JSC, que na súa capacidade de compañía de 
seguros e mediante o cobro da prima asume a cobertura dos riscos obxecto contractual da póliza. 

BENEFICIARIO: Persoa, física ou xurídica, a quen o tomador do seguro ou, se procede, a persoa 
asegurada lle recoñece o dereito a recibir, no importe correspondente, a indemnización derivada desa 
póliza. 

CARTA VERDE: Certificación internacional de seguros que acredita a contratación da modalidade de 
responsabilidade civil de subscrición obrigatoria. O seu uso é necesario para circular polos países que 
non se adhiren ao Acordo multilateral de garantía. 

CONDUTOR OCASIONAL: É a persoa declarada na solicitude ou nas condicións particulares da póliza que 
conduce o vehículo asegurado con menos frecuencia que o condutor habitual. 

CONDUTOR HABITUAL: É a persoa que se declarou na solicitude ou nas condicións particulares da póliza 
por conducir máis frecuentemente o vehículo asegurado e cuxas características son un factor de risco 
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que poden afectarlle á prima. 

DANOS CORPORAIS: Lesións, incapacidade ou finamento das persoas. 

DANOS MATERIAIS: Perda ou deterioro de cousas ou animais. 

DOMICILIO HABITUAL: Para os efectos previstos na póliza, considerarase como habitual o domicilio en 
España declarado como tal polo tomador e que figure nas Condicións particulares. 

DATA EFECTIVA: Día e hora de inicio da cobertura contida nas Condicións particulares. Se o accidente 
ocorre antes da Data efectiva, a aseguradora non se fará cargo das consecuencias do sinistro. 

FEITO DE CIRCULACIÓN: Os derivados do risco creado pola condución de vehículos a motor, tanto por 
garaxes e aparcamentos como por estradas ou terreos públicos e privados axeitados para a 
circulación, tanto urbanos coma interurbanos, así como por estradas ou terreos non aptos pero de uso 
común, coas exclusións previstas na lexislación española.  

PÓLIZA: Conxunto de documentos que conteñen as condicións do contrato de seguros: xerais, 
particulares, especiais e posteriores, suplementos, apéndices ou actualizacións que modifiquen o 
contrato. 

PRIMA: O prezo do seguro no que tamén se incluirán os impostos, as taxas e os recargos aplicables ao 
tomador do seguro. 

SINISTRO: Feito cuxas consecuencias financeiras prexudiciais están cubertas pola póliza, sen prexuízo 
das exclusións xerais e especificamente determinadas para cada cobertura. O conxunto de danos 
corporais e materiais derivados do mesmo evento constitúe un só sinistro. 

SUMA ASEGURADA: Representa o límite máximo da indemnización que debe pagar a Aseguradora en 
cada sinistro. Para a cobertura de responsabilidade civil complementaria, protección xurídica e 
accidentes do condutor será o importe establecido nas Condicións particulares da póliza. 

VALOR VENAL: É o valor de venda do vehículo asegurado inmediatamente antes do sinistro segundo o 
seu estado, uso e antigüidade.  Para determinalo, terase en conta o Boletín de GANVAM ou a 
publicación que o substitúa. 

VEHÍCULO ASEGURADO: O vehículo de motor especificado nas Condicións particulares. 

3. COBERTURAS 

3.1 COBERTURA BÁSICA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE SUBSCRICIÓN 
OBRIGATORIA 

3.1.1 A Aseguradora cobre, nos campos e dentro dos límites establecidos na lexislación 
española ou nas leis do país onde se produza o sinistro que estean en vigor na 
data en que tivo lugar, a responsabilidade esixible á persoa Asegurada polos 
danos persoais e materiais causados a terceiros como consecuencia da circulación 
do vehículo identificado nas Condicións particulares da póliza, sempre que a 
persoa Asegurada sexa responsable civilmente, segundo o disposto no texto 
revisado da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a 
motor, e das disposicións complementarias que estean en vigor na data en que 
teña lugar o sinistro. 
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3.1.2 A Aseguradora tamén abrangue as fianzas que os xulgados poden impoñer á 
persoa Asegurada en concepto de responsabilidade civil. A Aseguradora asumirá a 
dirección xurídica fronte á reclamación da parte prexudicada e os gastos da 
defensa nos que se incorra correrán da súa conta. A persoa Asegurada debe 
prestar a colaboración necesaria para a dirección xurídica asumida pola 
aseguradora. Cando a persoa que presente a reclamación tamén estea asegurada 
coa mesma aseguradora ou haxa algún outro posible conflito de intereses, debe 
notificarlle inmediatamente á persoa asegurada a existencia de tales 
circunstancias, sen prexuízo para realizar as xestións urxentes que sexan 
necesarias para a defensa. A persoa asegurada poderá elixir entre manter a 
dirección xurídica da aseguradora ou confiar a súa propia defensa a outra persoa. 
Neste último caso, a aseguradora estará obrigada a pagar os custos de tal 
dirección xurídica ata o límite acordado na póliza e asumirá a xestión e os custos 
da súa defensa en procesos civís, cos letrados e procuradores designados 
libremente pola dirección, tendo que fornecer a persoa Asegurada a colaboración 
necesaria para a conclusión con éxito da súa defensa. 

3.1.3 A Aseguradora garante a responsabilidade civil que se describe na sección 
anterior, derivada da circulación do vehículo asegurado en España e no territorio 
do Espazo Económico Europeo, así coma nos Estados parte do Acordo multilateral 
de garantía. 

A menos que se acorde o contrario, aplicaranse os límites de cobertura segundo o 
establecido na sección 3.1.1 e dependendo do lugar onde se producise o sinistro: 

A) En canto aos sinistros que se producisen en España e de acordo co 
establecido na lexislación española actual, a indemnización non poderá 
superar os límites máximos establecidos pola lei. 

B) No caso dos sinistros que tiveran lugar nun Estado adherido ao Acordo 
multilateral de garantía que non sexa España, aplicaranse os límites de 
cobertura establecidos polo Estado no que se produza o sinistro. Con todo, se 
o sinistro ocorre nun Estado membro do Espazo Económico Europeo, 
aplicaranse os límites de cobertura previstos na lexislatura española sempre 
que sexan superiores aos establecidos no Estado onde se producise o sinistro.  
Para ampliar a cobertura aos Estados que forman parte do Acordo Inter-
Bureaux, será necesario solicitar primeiro a emisión do certificado 
internacional de seguro "Carta verde". 

3.1.4 Exclusións. - Os seguintes danos están excluídos da cobertura do seguro de 
subscrición obrigatoria: 

A) Todos os danos e perdas causados polas lesións ou a morte do condutor do 
vehículo asegurado causante do sinistro. 

B) Todos os danos que sufriron o vehículo asegurado ou as cousas que 
transportaba e os bens que pertenzan ao Tomador, o Asegurado, o 
propietario, o condutor e o cónxuxe ou os parentes de ata terceiro grao por 
consanguinidade ou afinidade dos anteriores.  
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C) Todos os danos causados polo uso do vehículo asegurado se o roubaron, 
entendéndose como tal, exclusivamente, as condutas tipificadas como roubo 
e furto de uso dos artigos 237 e 244 do Código Penal, respectivamente, sen 
prexuízo da cobertura polo Consorcio de Compensación de Seguros. 

D) Os danos sufridos polas persoas que accederon voluntariamente ao vehículo 
asegurado e sabían que era roubado, sempre que a aseguradora poida probar 
esta circunstancia. 

E) Os danos sufridos cando se probe que se deberon unicamente á conduta ou á 
neglixencia do prexudicado o a unha forza maior allea á condución ou ao 
funcionamento do vehículo. Os defectos do vehículo e a rotura ou fallo de 
calquera das súas pezas ou mecanismos non se consideran como causas de 
forza maior. 

3.1.5 Dereito de repetición 

A Aseguradora, unha vez realizado o pagamento da indemnización 
correspondente, poderá exercer o dereito de repetición: 

3.1.5.1 Contra o tomador, o condutor, o propietario do vehículo causante e o 
asegurado, se os danos materiais e persoais causados se debesen á 
conduta dolosa de calquera deles, ou á condución baixo os efectos de 
bebidas alcólicas ou de drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias 
psicotrópicas. 

3.1.5.2 Contra o terceiro responsable dos danos. 

3.1.5.3 Contra o tomador ou o asegurado polos motivos indicados na Lei de 
contrato de seguro e de acordo coas disposicións do presente contrato 
pola condución do vehículo por parte dunha persoa que non teña permiso 
de conducir. 

3.1.5.4 En calquera outro caso en que proceda a repetición de acordo coas leis. 

3.2 AMPLIACIÓN VOLUNTARIA DA COBERTURA DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL: RESPONSABILIDADE CIVIL COMPLEMENTARIA 

3.2.1 Esta modalidade cobre a mesma responsabilidade establecida no art. 
3.1.1., de subscrición obrigatoria, nos casos en que, debido á súa 
cantidade, superen os límites legais e mesmo o límite establecido nas 
Condicións particulares.  

A Aseguradora cobre a responsabilidade do asegurado derivada do uso de 
vehículos a motor polos danos causados a terceiros: 

3.2.1.1 Como consecuencia da caída ou do desprazamento da equipaxe, dos 
obxectos persoais (bicicleta, esquí, etc.) e das mercadorías transportadas 
polo vehículo asegurado ou polo seu remolque, cun peso non superior aos 
750 kg, incluídas as operacións de carga e descarga, sempre que o 
transporte se realice de acordo coas normas estatutarias. Non se cobren os 
danos que sufran as persoas que leven a cabo operacións de carga e 
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descarga, así como os danos causados por materiais tóxicos, inflamables, 
explosivos ou corrosivos.  

3.2.1.2 Como resultado da actuación dun pasaxeiro do vehículo asegurado, 
mentres o pasaxeiro se atope dentro do vehículo asegurado ou cando 
acceda ao vehículo ou saia del. 

3.2.1.3 Desde un remolque remolcado polo vehículo asegurado, sempre que o 
peso do remolque non supere os 750 kg. 

3.2.1.4 Polo vehículo asegurado mentres estea en repouso, incluso como 
resultado dun incendio ou dunha explosión; neste caso debe quedar 
acreditado que a orixe e causa do dano é imputable ao vehículo 
asegurado. 

3.2.1.5 Exclusións: Ademais das exclusións xerais do seguro obrigatorio, esta 
garantía ten as seguintes exclusións específicas: 

A) Os danos que sofre o vehículo asegurado, independentemente da 
súa orixe. 

B) Os sufridos por terceiros cando se utiliza o vehículo asegurado para 
unha actividade que non sexa a especificada no contrato do seguro.
  

C) Os sufridos por terceiros como resultado dunha acción deliberada ou 
por neglixencia grave do asegurado, excepto os cometidos en estado 
de necesidade. É dicir, cando se provocase o sinistro para evitar un 
prexuízo igual ou maior propio ou dun terceiro. 

D) Os danos dos que asumise a responsabilidade o asegurado sen que a 
aseguradora dese a súa aprobación por escrito. 

E) Os danos sufridos dentro do vehículo asegurado polos obxectos 
transportados propiedade do tomador da póliza, do asegurado, do 
propietario, do condutor e do cónxuxe ou parente ata o terceiro grao 
de consanguinidade ou afinidade aos anteriores. 

F) Os danos inflixidos a terceiros que viaxen no vehículo asegurado 
previo pagamento. 

G) Os causados pola acción deliberada do asegurado ou como 
consecuencia dunha neglixencia grave ou dun acto voluntario do 
terceiro lesionado. 

H) Os danos e prexuízos ocasionados polas lesións ou a morte do 
condutor do vehículo que provocou o accidente. 

I) Os danos ás persoas aseguradas e en obxectos causados por 
vehículos roubados. 

J) Os riscos de carácter extraordinario cubertos polo Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

3.2.2 A efectos desta cláusula non se considerarán terceiros: 
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1. O/a cónxuxe do asegurado e os seus parentes en liña recta por 
consanguinidade ou afinidade, sen limitacións, e os seus parentes colaterais 
por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao. 

2. En caso de que o asegurado sexa unha persoa xurídica, os seus 
representantes legais, ou o cónxuxe ou familiares destes últimos, que se 
atopen con respecto a eles nalgún dos supostos previstos na sección anterior.   

3. Os empregados das persoas cuxa responsabilidade civil quede cuberta nos 
sinistros que se recoñezan como accidentes laborais.  

4. As persoas que se atopen no vehículo asegurado previo pagamento ou que 
subisen a el facendo autostop. 

 

3.3 ACCIDENTES CORPORAIS DO CONDUTOR 

3.3.1 Cóbrese o pagamento dos capitais estipulados nas Condicións xerais e particulares 
da póliza polos danos corporais sufridos polo condutor, como consecuencia dun 
accidente de circulación durante o período de cobertura da póliza, que orixinen a 
súa morte, invalidez permanente ou gastos de asistencia sanitaria.  

A efectos desta cobertura, só se considera condutor o condutor habitual ou 
ocasional expresado nas condicións particulares. 

En caso de finamento do condutor do vehículo asegurado, a Aseguradora 
aboaralles aos seus herdeiros legais a cantidade que se indica nas Condicións 
particulares. Se a Aseguradora lle aboou ao asegurado algunha cantidade pola 
garantía de invalidez permanente con anterioridade ao finamento, ese importe 
deducirase do capital por finamento. 

En caso de invalidez permanente total do condutor do vehículo asegurado, a 
Aseguradora aboaralle ao condutor a cantidade que se indica nas Condicións 
particulares. A discapacidade ou invalidez permanente total dáse cando o sinistro 
lle causou ao condutor a perda permanente da capacidade para o traballo do 100 
%. Se tralo pagamento de capital por incapacidade permanente total o condutor 
finase como consecuencia das lesións traumáticas sufridas, a aseguradora non 
estará obrigada a aboar capital polo finamento. 

En caso de invalidez permanente inferior ao 100 %, o condutor recibirá o capital 
resultante de aplicarlle a porcentaxe de incapacidade que lle corresponda 
segundo a táboa que se inclúe na cláusula 3.3.2 ao capital determinado nas 
condicións particulares da póliza. 

A aseguradora pagará un capital equivalente ao dobre do capital asegurado nos 
seguintes casos: 

3.3.1.1 No caso de que o condutor quede en situación de Grande invalidez 
(precise da axuda dunha terceira persoa para realizar as tarefas básicas da 
vida cotiá). 
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3.3.1.2 No caso da morte do condutor, se falece no mesmo accidente o seu/a súa 
cónxuxe e algún dos beneficiarios sexa fillo de ámbolos dous cónxuxes e 
menor de idade. 

3.3.2 A porcentaxe de incapacidade permanente será a que sufra a persoa asegurada 
no momento en que transcorra o prazo dun ano desde o accidente, a non ser que 
a consolidación da incapacidade permanente se producise con anterioridade. Esa 
porcentaxe de incapacidade permanente virá determinada por un médico 
designado pola aseguradora. 

Se o condutor tiña algún grao de incapacidade permanente previa con 
anterioridade ao sinistro, a compensación determinarase nunha porcentaxe da 
suma asegurada igual á diferenza entre a incapacidade permanente causada polo 
sinistro e a que existía antes del. 

O baremo utilizado como base para a valoración da porcentaxe da invalidez 
permanente é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de lesión   % invalidez 

Perda anatómica ou funcional para o uso de 2 extremidades  100 % 

Perda total da capacidade para traballar 100 % 

Unha alleación mental incurable que incapacite para calquera 
traballo   

100 % 

Parálise total   100 % 

Cegueira  100 % 

Perda completa da visión dun ollo 30 % 

Xordeira total 60 % 

Xordeira total dun oído 15 % 

Perda parcial de visión ou audición (máis do 50 %) 25 % 

Parálise do nervio mediano 30 % 

Anquilose completa do ombreiro ou do cóbado 25 % 

Anquilose do pulso 10 % 

Deformidade grave da columna lumbar   10 % 

Amputación ou perda total de movemento:  

Dunha perna por enriba do xeonllo 50 % 



  

 
 
 8 SEGURO DE AUTOMÓBIL | CONDICIÓNS 

XERAIS 

Dunha perna á altura ou por debaixo do xeonllo 35 % 

Dunha deda gorda do pé 5 % 

De todo o brazo ou desde a man ata o pulso 50 % 

Dun dedo polgar 10 % 

Dun dos demais dedos 5 % 

 

3.3.3 Como complemento do baremo anterior, a continuación indícanse as regras para 
a súa aplicación:  

A) As porcentaxes correspondentes aos tipos de secuelas non especificados de 
modo expreso no baremo determinaranse por analoxía con outros similares 
que figuren nel. 

B) A valoración de varios tipos de secuelas derivadas dun mesmo accidente 
realizarase acumulando a súa porcentaxe, cun máximo de 100 %. 

C) A suma das porcentaxes por varios tipos de secuelas nun mesmo membro ou 
órgano non poderá ser superior á porcentaxe establecida para a súa perda 
total. 

D) Non se indemniza como invalidez permanente ningún prexuízo estético. 

3.3.4 Asistencia sanitaria: Comprende os gastos realizados en territorio nacional e que 
se presenten no prazo dun ano a partir da data do accidente.  

Considéranse gastos de asistencia sanitaria a efectos desta cobertura os derivados 
da asistencia médica e hospitalaria, incluídas as probas diagnósticas e os gastos de 
hospitalización, o traslado desde o lugar do accidente ata o centro de primeira 
atención, así como en conformidade coa prescrición facultativa idónea, o servizo 
de ambulancia para desprazamentos cando sexa necesario por prescrición 
facultativa durante o período de curación, a implantación de próteses internas, os 
gastos farmacéuticos e a cirurxía plástica reparadora de alteracións funcionais, 
onde queda excluída a cirurxía estética.  

En caso de que a asistencia se preste en centros concertados unidos ao Convenio 
marco de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico, o capital 
asegurado por esta cobertura será ilimitado. En caso contrario, quedará limitado a 
un máximo de 3000 euros. 

Unha vez efectuados os pagamentos da asistencia sanitaria, a Aseguradora poderá 
facer uso dos dereitos e accións que lle correspondan á persoa asegurada por 
causa do sinistro, fronte ás persoas responsables do sinistro, sen que poida 
facerse uso deses dereitos en prexuízo do asegurado. 

 

Exclusións: 

A) Os gastos de desprazamento do lesionado durante o período de curación, 
excepto o servizo de ambulancia prescrito por un médico. 

B) Lentes, aparatos ortopédicos auxiliares e próteses dentais. 
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C) Os gastos de asistencia sanitaria cando estean cubertos polo Seguro de 
accidentes de traballo. 

 

3.4 ROTURA DE CRISTAIS 

3.4.1 Cóbrense as reparacións ou reposicións, segundo o caso, pola rotura do 
parabrisas, do cristal traseiro, de calquera das ventás laterais do vehículo 
asegurado ou do teito de cristal, trapela ou outro elemento transparente ou 
translúcido montado no teito do vehículo asegurado, cando a rotura se produza 
por unha causa exterior, repentina, violenta, súbita e allea á vontade da persoa 
asegurada ou do condutor, sempre e cando a reparación ou reposición se realice 
nos talleres designados pola Aseguradora. 

3.4.2 Exclusións.  Ademais das exclusións xenéricas do artigo 3.2.1.5, esta garantía non 
cobre: 

A) Os sinistros que ocorran durante o transporte do vehículo. 

B) As rabuñaduras e raspaduras dos cristais causadas polo uso normal do 
vehículo asegurado. 

C) Manchas e outros danos superficiais do cristal que non constitúan unha 
rotura e non impidan a visibilidade normal a través do cristal. 

D) A rotura e os danos nos retrovisores, faros, indicadores de dirección e outros 
elementos transparentes ou translúcidos do vehículo asegurado que non 
sexan os cristais mencionados na sección 3.4.1. 

E) A rotura do cristal como resultado dunha acción deliberada ou causada por 
neglixencia grave do propietario, condutor ou usuario do vehículo asegurado. 

Esta cobertura de cristais aplícase só á rotura de cristais que se produce no 
territorio de España. 

 

3.5 COBERTURA DE DANOS CAUSADOS POR ANIMAIS 

3.5.1. Cóbrense os danos que o vehículo asegurado sofre como consecuencia das 
colisións con animais cinexéticos e animais domésticos de explotacións gandeiras 
ou similares, sempre e cando se conte cunha declaración policial que o acredite, 
ata o límite máximo do seu valor venal no momento inmediatamente anterior á 
colisión. 

4. EXCLUSIÓNS XERAIS 

4.1 Ademais das exclusións incluídas especificamente noutras seccións destas Condicións 
xerais ou na póliza de seguros, a póliza non cubrirá os danos: 

4.1.1 Causados polo vehículo asegurado ou sufridos por el como consecuencia dunha 
inundación, terremoto, erupción volcánica, caída de avións ou artefactos 
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espaciais, terrorismo, motín, folga, accións de militares ou formacións armadas e 
eventos anunciados polo Goberno como desastre militar ou desastre nacional. 

4.1.2 Sufridos polo vehículo asegurado a causa das propiedades nocivas 
(radioactividade, toxicidade, explosividade, etc.) de calquera substancia, reacción 
ou radiación nucleares ou calquera outra reacción similar. 

4.1.3 Os causados polo vehículo asegurado, ou sufridos por el, cando o condutor: 

A) Estea baixo o efecto de bebidas alcólicas, drogas, substancias tóxicas, 
estupefacientes ou substancias psicotrópicas. Considérase que se dá 
condución baixo os efectos de bebidas alcólicas cando a taxa de alcol no 
sangue ou no aire expirado é superior á permitida legalmente, cando o 
condutor é condenado polo delito específico de condución en estado de 
embriaguez ou cando se recolle esa circunstancia como causa determinante 
ou concorrente do accidente na sentenza ditada contra el. 

B) Careza do permiso de condución ou do correspondente á categoría do 
vehículo asegurado ou o tivese anulado, suspendido ou retirado por condena 
xudicial ou por decisión administrativa. Esta excepción non se aplica cando o 
vehículo asegurado se utilizase para a formación dos condutores e no 
momento do sinistro o condutor fose unha persoa que estivera recibindo 
adestramento como condutora na presenza e baixo a supervisión dun 
instrutor. 

4.1.4 Os causados polo vehículo asegurado: 

A) No desempeño dunha actividade industrial ou agrícola en particular para a 
que estea destinado, se ese dano non é unha consecuencia directa da 
circulación do vehículo asegurado. 

B) Como resultado dunha sobrecarga. Entenderase que existe sobrecarga cando 
se exceda o número de pasaxeiros permitidos pola lei ou o peso máximo 
permitido ou a carga máxima por eixe. 

C) Cando se utilice como un medio para cometer un crime ou participar en 
carreiras ou desafíos. 

D) Cando se utilice en portos e aeroportos. 

E) Na celebración de probas deportivas con vehículos de motor en circuítos 
especialmente destinados para tal uso ou habilitados para esas probas. 

4.2 Ademais das exclusións que se indican nas seccións anteriores, o contrato do seguro non 
cobre os danos que: 

1. Estean cubertos polo Fondo de Garantía ou por outro organismo de compensación 
coma o Consorcio de Compensación de Seguros. 

2. Estean expresamente excluídos pola lexislación vixente relativa á cobertura do 
seguro obrigatorio de Responsabilidade Civil na circulación de vehículos de motor. 
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As excepcións especificadas nestas condicións xerais ou acordadas como condicións 
especiais no contrato do seguro aplicaranse só se non entran en conflito coa lexislación 
española vixente. 

5. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE SEGUROS, DOCUMENTACIÓN E DURACIÓN 

5.1 O contrato do seguro celebrarase por petición do tomador de seguros mediante unha 
solicitude dirixida á aseguradora e concertarase en base ás declaracións formuladas polo 
tomador do seguro que determinarán a aceptación do risco por parte da aseguradora e o 
cálculo da prima correspondente. Na súa solicitude, o tomador deberá declararlle ao 
asegurador, de acordo co cuestionario que se lle proporcionou, todas as circunstancias 
que coñeza que poidan influír na valoración do risco, onde se inclúe a información do 
condutor ou condutores autorizados (idade, antigüidade do permiso de condución de 
vehículos de motor, historial de accidentes de tráfico, etc.), así coma os datos do vehículo 
asegurado: tipo e finalidade, características técnicas, zona habitual de circulación, etc. 

5.2 Se o tomador ocultou datos ou fixo declaracións inexactas sobre circunstancias das que 
tiña coñecemento e que poderían influír na valoración do risco, a aseguradora poderá: 

5.2.1 Rescindir o contrato mediante unha notificación por escrito dirixida ao tomador 
do seguro no prazo dun mes desde que ten coñecemento da reserva ou 
inexactitude do tomador.  

5.2.2 Cando antes de rescindirse o contrato conforme á sección 5.2.1 anterior se 
produza un sinistro obxecto do seguro, a indemnización reducirase en proporción 
á diferenza entre a prima acordada e a que se tería aplicado de saberse a 
verdadeira entidade do risco. Se se concluíu que se tratou de dolo ou culpa grave 
do tomador, a aseguradora non terá que pagar a indemnización. 

5.3 A póliza reúne nun único documento as Condicións particulares e as Condiciones xerais 
do contrato do seguro. Pode contar ademais con Suplementos, que son modificacións ou 
aclaracións feitas de acordo co Tomador do seguro.  

5.4 O seguro entrará en vigor o día e hora indicados nas Condicións particulares da póliza 
sempre que, a menos que se acorde o contrario, a aseguradora cobrase a prima ou o 
primeiro recibo da prima no caso do pagamento fraccionado. 

O contrato será nulo se no momento da súa conclusión non existe o vehículo ou se se 
produciu o sinistro. 

O contrato terá unha duración inicial prevista nas Condicións particulares da póliza e se 
se contrata por períodos renovables, prorrogarase por períodos sucesivos de un ano, a 
menos que algunha das partes se opoña á prórroga mediante o envío dunha notificación 
escrita á outra parte, como mínimo, cun (1) mes de antelación ao vencemento do 
período en curso cando sexa o Tomador o que renuncie á prórroga, e de dous (2) meses 
de anticipación cando renuncie a ela a aseguradora. 

5.5 En caso de realizar a contratación do seguro a distancia, modalidade de contratación na 
que para a súa negociación e celebración se utiliza exclusivamente unha técnica de 



  

 
 
 12 SEGURO DE AUTOMÓBIL | CONDICIÓNS 

XERAIS 

comunicación a distancia, sen presenza física, e simultánea do provedor e do consumidor 
que consiste no uso de medios telemáticos, electrónicos, telefónicos, fax ou outros 
similares: 

5.5.1 O contrato do seguro entrará en vigor a partir das 00:00 horas do día seguinte a 
aquel en que ámbalas dúas partes deron o consentimento. 

5.5.2 Nos 3 días hábiles seguintes á recepción do consentimento por parte do tomador, 
a aseguradora ou o representante da aseguradora proporcionaranlle ao 
asegurado dúas copias da póliza de seguros asinada pola aseguradora e un 
corredor de seguros e, se corresponde, o certificado de Carta verde /"Green 
Card"/. 

5.5.3 O tomador deberá devolverlle á Aseguradora nun prazo de quince (15) días un 
exemplar asinado por el ou ela e pola persoa asegurada, en caso de non tratarse 
do tomador, das Condicións particulares e das Condicións xerais da póliza, así 
como a documentación acreditativa das circunstancias que configuran o risco. 

5.5.4 Cando o tomador sexa unha persoa física e sexa como consumidor, é dicir, cando 
actúe cun propósito alleo a unha actividade comercial ou profesional propia, ten 
dereito, dentro dos catorce (14) días seguintes á data de celebración do contrato 
do seguro a distancia ou desde a data na que a aseguradora lle entregue a póliza 
ou documento de cobertura provisional, de renunciar a el sen necesidade de 
indicar o motivo e sen ningún tipo de penalización, sempre e cando non se 
producise un sinistro. 

5.5.5 En caso de cancelación do contrato de seguro en conformidade coa sección 
precedente, o tomador estará obrigado a: 

- Devolverlle á aseguradora ou ao corredor de seguros as copias da póliza de 
seguros e o certificado de Carta verde /"Green Card"/ recibidos. 

- Pagar a parte correspondente da prima desde a celebración do contrato 
ata o momento da renuncia por parte do tomador. 

Cando o tomador pagase a prima antes da renuncia, a aseguradora reembolsaralle 
ao tomador, dentro dun prazo máximo dos 30 días naturais seguintes á recepción 
da notificación da renuncia por parte do tomador, a diferencia entre a prima 
aboada por el e a parte correspondente ao período de tempo en que o contrato 
tivese vixencia ata o momento da renuncia.   

6. MODIFICACIÓN E CANCELACIÓN DO CONTRATO DE SEGUROS 

6.1 Durante a súa vixencia, o contrato de seguros pode modificarse: 

A) Por solicitude do tomador para cambiar a cobertura do seguro ou as circunstancias 
relacionadas co risco do seguro: cambio do condutor habitual, adición dun condutor 
ocasional, cambio de matrícula do vehículo asegurado, etc. 

B) Por parte da aseguradora, en caso do cambio dos seus datos: enderezo, número de 
teléfono, conta bancaria, etc. 
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C) A petición de calquera das partes, en caso dun cambio importante no risco do seguro 
que poida afectarlle á prima do seguro. 

Para cada cambio no contrato do seguro, a aseguradora emitirá un suplemento por 
escrito que deberán asinar as partes e que formará parte íntegra do contrato. 

6.2 O contrato do seguro resolverase automaticamente nos seguintes casos: 

A) En caso de cambio do tomador. 

B) En caso de cambio da categoría do vehículo asegurado. 

C) En caso de perda ou abandono do vehículo asegurado. 

D) Noutros casos expresamente previstos na lexislación vixente. 

6.3 O contrato do seguro pode rescindirse: 

A) Unilateralmente por parte da aseguradora por calquera motivo especificado nestas 
Condicións xerais ou nas Condicións particulares, ou ben previsto na lexislación 
española, mediante o envío dunha notificación por escrito ao asegurado.  

B) Por mutuo acordo das partes. 

C) Unilateralmente por parte do asegurado mediante o envío dunha notificación por 
escrito á aseguradora. Neste caso, o contrato considerarase finalizado desde as 24:00 
horas do día no que a aseguradora recibise a notificación do asegurado. 

7.  PRIMA DE SEGURO 

7.1 O tomador do seguro está obrigado a pagar a prima de acordo coas Condicións xerais e 
particulares da póliza. A prima do seguro especificarase nas Condicións particulares para 
o primeiro período de cobertura e pagarase no momento da celebración do contrato, a 
menos que se acordase expresamente un fraccionamento do pagamento. 

7.2 A prima é indivisible e débese e correspóndelle á aseguradora por completo durante todo 
o período de duración do contrato pactado, aínda que se acordase o fraccionamento do 
pagamento. No caso de extinción do contrato antes da data de vencemento pactada ou 
de calquera das súas prórrogas, a aseguradora non estará obrigada a reintegrarlle ao 
tomador ningunha cantidade correspondente á prima que se pagase integramente, con 
excepción dos casos legalmente previstos. 

7.3 A prima inicial do seguro ou a primeira cota dela consideraranse endebedadas polo 
tomador do seguro desde o día en que dea comezo o período de cobertura. A prima 
inicial inclúe os impostos e recargos debidos.  

Se por culpa do tomador do seguro o primeiro recibo da prima non se pagou unha vez 
asinado o contrato, a Aseguradora ten dereito a resolver o contrato ou a esixir o pago da 
prima debida por vía executiva con base na póliza.  Se se produce un sinistro antes de que 
se pague a primeira prima, non estará cuberto pola Aseguradora. 

7.4 En caso de falta de pagamento de calquera dos recibos posteriores ao primeiro, o seguro 
quedará en suspenso transcorrido un mes desde o vencemento do recibo non pagado.  Se 
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o asegurador non reclama o pago nos seis meses seguintes ao vencemento da prima, o 
contrato quedará extinguido de forma automática. En calquera caso, cando o contrato 
estea en suspenso o asegurador só poderá esixir o pago da prima do período en curso. 

Se o contrato non se resolvese ou extinguise conforme aos parágrafos anteriores, a 
cobertura volverá ter efecto ás vinte e catro (24) horas do día en que o tomador pagou a 
prima. 

8. DEREITOS E OBRIGAS RELATIVOS AO RISCO ASEGURADO 

8.1 Mentres dure o contrato, o tomador do seguro ou o asegurado deberán, nos 15 días 
seguintes ao seu coñecemento, comunicarlle á aseguradora todas as circunstancias que 
poderían dar lugar a un cambio do risco asegurado, incluídas as circunstancias 
relacionadas co uso do vehículo asegurado (o condutor habitual, os condutores 
ocasionais, a zona de uso, etc.). 

A aseguradora pode, nun prazo de dous meses a partir do día no que se lle declarase a 
agravación, propor unha modificación do contrato. En tal caso, o tomador dispón de 15 
días a partir da recepción desta proposición para aceptala o rexeitala. En caso de 
rexeitamento ou de silencio por parte do tomador, a aseguradora pode, transcorrido ese 
prazo, rescindir o contrato previa advertencia ao tomador, dándolle para que conteste un 
novo prazo de 15 días; transcorridos eses días e nos 8 días seguintes, comunicaralle ao 
tomador a rescisión definitiva. 

O tomador do seguro ou o asegurado poderán, durante o curso do contrato, pór en 
coñecemento do asegurador todas as circunstancias que diminúan o risco e sexan de tal 
natureza que se este as coñecese no momento de perfeccionar o contrato, teríao 
concluído en condicións máis favorables. 

En tal caso, ao finalizar o período en curso cuberto pola prima deberá reducirse o importe 
da prima futura na proporción correspondente, tendo dereito o tomador en caso 
contrario á resolución do contrato e á devolución da diferenza entre a prima pagada e a 
que lle tería correspondido pagar, desde o momento da posta en coñecemento da 
diminución do risco. 

Cando se transmita o vehículo asegurado durante a vixencia do contrato do seguro, o 
asegurado está obrigado a notificarlles: 

1. Ao comprador, a existencia do contrato do seguro. 

2. Á aseguradora, a transmisión e o novo propietario do vehículo asegurado no 
prazo dos quince días seguintes a ela. 

Neste caso, a aseguradora poderá rescindir o contrato nos quince días seguintes o día en 
que teña coñecemento da transmisión. Tras facer uso do seu dereito e notificarllo por 
escrito ao adquiridor, o asegurador queda obrigado durante o prazo dun mes a partir da 
notificación. A aseguradora deberá restituír a parte da prima que corresponda aos 
períodos de seguro dos que non soportase o risco como consecuencia da rescisión. 
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O adquiridor do vehículo tamén pode rescindir o contrato se llo comunica por escrito ao 
asegurador no prazo de quince días, contados desde que soubo da existencia do 
contrato. 

8.2 Notificacións: 

A) Durante a vixencia do contrato do seguro, o tomador do seguro ou o asegurado 
estarán obrigados a notificarlle á aseguradora: 

- Calquera cambio de nome, enderezo ou conta bancaria. 

- Calquera seguro celebrado con outra aseguradora que cubra calquera risco 
incluído na cobertura do contrato. 

B) Ao producirse un sinistro, o tomador do seguro ou o asegurado están obrigados a: 

- Empregar os medios que teñan ao seu alcance para minorar as consecuencias do 
sinistro. O incumprimento deste deber daralle dereito ao asegurador a reducir a 
súa prestación na proporción oportuna, tendo en conta a importancia dos danos 
derivados del e o grao de culpa do asegurado. 

- Se este incumprimento se producise coa intención manifesta de prexudicar ou 
enganar ao asegurador, este último quedará liberado de toda prestación 
derivada do sinistro.  

- Comunicarlle á aseguradora o acaecemento do sinistro no prazo máximo de sete 
días de ter coñecemento del, e darlle ao asegurador toda clase de información 
sobre as circunstancias e consecuencias do sinistro. En caso de violación deste 
deber, a perda do dereito á indemnización producirase no suposto de que se 
desen dolo ou culpa grave. 

- En caso de ser demandado xudicialmente pola parte prexudicada, solicitar a 
participación da aseguradora no proceso xudicial cando estea permitido pola lei. 

- Non negociar, admitir ni rexeitar reclamacións de terceiros prexudicados 
relativas ao sinistro, nin asumir responsabilidade polos danos causados, excepto 
con autorización expresa da aseguradora. 

C) Cando se produza un sinistro que estea cuberto polas coberturas "Rotura de cristais" 
ou "Accidentes corporais do condutor", o asegurado debe notificarlle á aseguradora: 

- O acaecemento do sinistro nos 3 días hábiles seguintes a partir de ter 
coñecemento del. 

- Calquera cantidade recibida como compensación en relación co propio sinistro. 

9. INDEMNIZACIÓN POR DANOS 

9.1 Unha vez que se produciu o sinistro, o asegurado ou o tomador que pretendan recibir 
unha indemnización ou obter unha prestación de conformidade co contrato do seguro, 
deberán dirixirse aos teléfonos de contacto que figuran nas condicións particulares para 
cada tipo de prestación. 
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Cando sexa unha terceira persoa distinta do tomador do seguro e do asegurado quen 
presente a reclamación, a aseguradora deberá informala sobre a documentación que 
debe presentar para acreditar a reclamación e o importe dos danos. 

9.2 Cando a reclamación se refira a danos cubertos baixo a cláusula "Accidentes corporais do 
condutor", proporcionaráselle á aseguradora a seguinte documentación, dependendo do 
dano sufrido: 

A) En caso de morte do condutor: 

1. Informe médico no que se faga constar a data, as circunstancias e as causas da 
morte. 

2. Certificado de defunción e copia do DNI do finado. 

3. Certificado de Últimas vontades do finado. 

4. Unha copia do testamento e, se procede, unha copia dunha declaración notarial 
ou xudicial dos herdeiros. 

5. Copia do DNI de cada herdeiro. 

6. Copia do documento que acredite a liquidación do Imposto sobre sucesións. 

B) En caso dunha incapacidade permanente do condutor: 

1. Un certificado médico que indique a data de acaecemento, as causas, o 
desenvolvemento e a discapacidade resultantes do accidente, de modo que se 
poida determinar a porcentaxe da perda permanente da capacidade para 
traballar. 

2. Copia do DNI da persoa lesionada, se a aseguradora non tivese eses datos. 

9.3 Cando a aseguradora decida rexeitar un sinistro, deberá comunicarllo de forma lexítima á 
persoa que fixo a reclamación expresando os motivos do rexeitamento nos tres meses 
posteriores a partir da data na que se tivese coñecemento da causa sobre a que 
fundamenta o rexeitamento. Se o rexeitamento procedese dun sinistro con 
posterioridade a efectuar os pagamentos con cargo ao mesmo ou a ter afianzado as súas 
consecuencias, a aseguradora poderá repetir fronte ao asegurado as sumas pagadas, ou 
as que aboase en conformidade coa a fianza constituída. 

9.4 Cando non exista ningún motivo para que a aseguradora se negue a pagar unha 
indemnización, estará obrigada a pagar a indemnización ao termo das investigacións e 
peritaxes necesarias para establecer a existencia do sinistro e, se procede, o importe dos 
danos que resulten del. En calquera suposto, o asegurador deberá efectuar, nos corenta 
días a partir da recepción da declaración do sinistro, o pagamento do importe mínimo do 
que o asegurador poida deber segundo as circunstancias que coñece. 

9.5 Se se establece que a persoa lesionada tamén contribuíu pola súa conduta a que se 
producise o sinistro, a indemnización do seguro reducirase en proporción á culpa do 
prexudicado. 

10.  OUTRAS PROVISIÓNS 
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10.1 Despois do pago para os danos causados a terceiros en relación co uso do vehículo 
asegurado, a aseguradora ten dereito a repetir contra o asegurado nos casos previstos na 
lexislación vixente. 

10.2 A aseguradora, unha vez pagada a indemnización, poderá facer uso dos dereitos e das 
accións que por motivo do sinistro lle corresponderían ao asegurado fronte ás persoas 
responsables del, ata o límite da indemnización. 

10.3 Todas as comunicacións entre a aseguradora e o tomador deben realizarse por escrito. 
Todas as comunicacións serán válidas, ademais de por carta, por calquera outro medio 
escrito, incluído o correo electrónico, SMS ou fax, no enderezo que tanto a Aseguradora 
coma o Tomador lle facilitaran, xa sexa ao contratar a Póliza ou nun momento posterior, 
debendo o Tomador comunicarlle á Aseguradora tan pronto como sexa posible calquera 
cambio do domicilio habitual, teléfono, fax ou enderezo de correo electrónico facilitados. 

As comunicacións da aseguradora ao tomador e, se procede, ao asegurado, e ao 
beneficiario realizaranse no domicilio, enderezo de correo electrónico, fax ou teléfono 
declarado na póliza.  Terán efecto, coma se se recibisen, as comunicación escritas que se 
rexeitasen, as certificacións con acuse de recibo non recollidas, as non abertas cando se 
trate de correo electrónico ou SMS e as que non cheguen ao seu destino por cambiar de 
domicilio, correo, teléfono, etc., sen notificarllo á aseguradora. 

En caso de celebración do contrato de seguro a distancia, as comunicacións poderán 
realizarse a través do teléfono e as partes autorízanse mutuamente a gravar as conversas 
telefónicas que se manteñan para ese fin.  

O indicado anteriormente tamén se aplicará cando as comunicacións por parte do 
asegurado se realicen a través dun mediador de seguros. 

10.4 As accións que se deriven deste contrato extinguiranse ao termo de dous anos, excepto 
as das coberturas de "Accidentes do condutor", que se extinguirán aos 5 anos. O prazo de 
prescrición comezará a partir da data na que as accións puideron exercitarse.  

Os prazos establecidos en días contaranse en días naturais, a menos que se indique 
expresamente que se trata de días hábiles. 

10.5 Consultas e reclamacións 

No caso de que apareza unha controversia na interpretación ou execución deste contrato 
de seguros, o tomador do seguro, o asegurado, os beneficiarios e os terceiros 
prexudicados ou os seus sucesores poden presentarlle unha reclamación ou queixa á 
aseguradora, por carta dirixida ao Apartado de correos 27, rúa Corralones 5, Fuenlabrada 
CP 28945, Comunidade de Madrid ou por correo electrónico (spain@euroins.bg) de 
acordo co procedemento que pode consultarse na páxina web "www.euroins.bg.". 

Se o asegurador rexeita unha reclamación ou no responde a ela no prazo de dous meses 
desde a súa presentación, o usuario poderá formular unha reclamación ou queixa ante o 
Servizo de Reclamacións da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións (Paseo de la 
Castellana 44, 28046 Madrid, correo electrónico: reclamaciones.seguros@mineco.es, 
oficina virtual oficinavirtual.dgsfp@mineco.es). 

mailto:reclamaciones.seguros@mineco.es
mailto:oficinavirtual.dgsfp@mineco.es
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Só poderán someterse as diferenzas derivadas da interpretación e execución do contrato 
de seguro ao xuízo de mediadores ou árbitros coa expresa conformidade das partes, de 
conformidade coa lexislación vixente. 

11.  RISCOS QUE COBRE O CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

11.1 CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR PARTE DO CONSORCIO DE COMPENSACIÓN 
DE SEGUROS DAS PERDAS DERIVADAS DE ACONTECEMENTOS 
EXTRAORDINARIOS EN SEGUROS CON COBERTURAS COMBINADAS DE DANOS A 
PERSOAS E EN BENS E DE RESPONSABILIDADE CIVIL EN VEHÍCULOS TERRESTRES 
AUTOMÓBILES 

De conformidade co establecido no texto refundido do Estatuto legal do Consorcio de 
Compensación de Seguros, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2004, do 29 de 
outubro, o tomador dun contrato de seguros dos que deben obrigatoriamente incorporar 
recargo a favor da citada entidade pública empresarial ten a facultade de convir a 
cobertura dos riscos extraordinarios con calquera entidade aseguradora que reúna as 
condicións esixidas pola lexislación vixente.  

As indemnizacións derivadas de sinistros producidos por acontecementos extraordinarios 
acontecidos en España, e que lle afecten aos seus riscos e, no caso de danos ás persoas, 
tamén os acontecidos no estranxeiro cando o asegurado teña a súa residencia habitual 
en España, pagaraas o Consorcio de Compensación de Seguros cando o tomador pagase 
os correspondentes recargos ao seu favor e se dese algunha das seguintes situacións:  

A) Que o risco extraordinario cuberto polo Consorcio de Compensación de Seguros 
non estea amparado pola póliza de seguros contratada coa entidade aseguradora.  

B) Que, aínda estando amparado por esa póliza de seguros, as obrigas da entidade 
aseguradora non puideran cumprirse por declararse xudicialmente en concurso 
ou por estar suxeita a un procedemento de liquidación intervida ou asumida polo 
Consorcio de Compensación de Seguros.  

O Consorcio de Compensación de Seguros axustará a súa actuación ao disposto no 
mencionado Estatuto legal, na Lei 50/1980 do 8 de outubro de Contrato de Seguros, no 
Regulamento do seguro de riscos extraordinarios aprobado polo Real Decreto 300/2004, 
do 20 de febreiro, e nas disposicións complementarias.  

11.2 RESUMO DAS NORMAS LEGAIS  

1. Acontecementos extraordinarios cubertos  

A) Os seguintes fenómenos da natureza: terremotos e maremotos; inundacións 
extraordinarias, incluídas as producidas por embates do mar; erupcións 
volcánicas; tempestade ciclónica atípica (incluídos os ventos extraordinarios de 
refachos superiores a 120 km/h e os tornados); e caídas de corpos siderais e 
aerólitos.  

B) Os ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, 
sedición, motín e tumulto popular.  
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C) Feitos ou actuacións das Forzas Armadas ou das Forzas e Corpos de Seguridade 
en tempo de paz.  

Os fenómenos atmosféricos e sísmicos, de erupcións volcánicas e a caída de 
corpos siderais certificaranse, a instancia do Consorcio de Compensación de 
Seguros, mediante informes expedidos pola Axencia Estatal de Meteoroloxía 
(AEMET), o Instituto Xeográfico Nacional e os demais organismos públicos 
competentes na materia. Nos casos de acontecementos de carácter político ou 
social, así como no suposto de danos producidos por feitos ou actuacións das 
Forzas Armadas ou das Forzas ou Corpos de Seguridade en tempo de paz, o 
Consorcio de Compensación de Seguros poderá recoller dos órganos 
xurisdicionais e administrativos competentes información sobre os feitos 
acontecidos.  

2. Riscos excluídos  

A) Os que non dean lugar a indemnización segundo a Lei de Contrato de Seguros.  

B) Os ocasionados en bens asegurados por un contrato de seguros no que non sexa 
obrigatorio o recargo a favor do Consorcio de Compensación de Seguros.  

C) Os debidos a vicio ou defecto propio da cousa asegurada, ou á súa manifesta 
falta de mantemento.  

D) Os producidos por conflitos armados, aínda que non fosen precedidos pola 
declaración oficial de guerra.  

E) Os derivados da enerxía nuclear, sen prexuízo do establecido na Lei 12/2011, do 
27 de maio, sobre responsabilidade civil por danos nucleares ou producidos por 
materiais radioactivos. A pesar do anterior, enténdese que están incluídos todos 
os danos directos ocasionados nunha instalación nuclear asegurada, cando sexan 
consecuencia dun acontecemento extraordinario que lle afecte á propia 
instalación.  

F) Os debidos á mera acción do tempo, e no caso de bens total o parcialmente 
somerxidos de forma permanente, os imputables á mera acción da ondada ou 
correntes ordinarias.  

G) Os producidos por fenómenos da natureza distintos aos sinalados na sección 1.a) 
anterior e, en particular, os producidos pola elevación do nivel freático, 
movemento de ladeiras, escorregamento ou asentamento de terreos, 
desprendemento de rochas e fenómenos similares, a menos que sucedesen 
manifestamente pola acción da auga da chuvia que, á súa vez, provocase na 
zona unha situación de inundación extraordinaria e se producisen con carácter 
simultáneo a esa inundación.  

H) Os causados polas actuacións tumultuarias producidas no curso de reunións e 
manifestacións levadas a cabo conforme ao disposto na Lei Orgánica 9/1983, do 
15 de xullo, reguladora do dereito de reunión, así como durante o transcurso de 
folgas legais, a menos que as citadas actuacións puidesen cualificar como 
acontecementos extraordinarios dos sinalados na sección 1.b) anterior.  
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I) Os causados por mala fe do asegurado.  

J) Os derivados de sinistros por fenómenos naturais que causen danos aos bens ou 
perdas monetarias cando a data de emisión da póliza ou de efecto, se fose 
posterior, non preceda en sete días naturais á data na que se produciu o sinistro, 
a menos que quede demostrada a imposibilidade de contratación anterior do 
seguro por inexistencia de interese asegurable. Este período de carencia non se 
aplicará en caso de substitución da póliza, na mesma ou outra entidade, sen 
solución de continuidade, salvo na parte que fose obxecto de aumento ou nova 
cobertura. Tampouco se aplicará para a parte dos capitais asegurados que 
resulte da revalorización automática prevista na póliza.  

K) Os correspondentes a sinistros producidos antes do pagamento da primeira 
prima ou cando, de conformidade co establecido na Lei de contrato de seguros, 
a cobertura do Consorcio de Compensación de Seguros estea suspendida ou o 
seguro quede extinguido por falta de pagamento das primas.  

L) No caso de danos aos bens, os indirectos ou perdas derivadas de danos directos 
ou indirectos distintos das perdas monetarias delimitadas como indemnizables 
no Regulamento do seguro de riscos extraordinarios. En particular, non quedan 
comprendidos nesta cobertura os danos ou perdas sufridos como consecuencia 
do corte ou alteración do subministro exterior de enerxía eléctrica, gases 
combustibles, fuelóleo, gasoil ou outros fluídos, nin calquera outro dano ou 
perda indirectos distintos dos citados no parágrafo anterior, aínda que estas 
alteracións se deriven dunha causa incluída na cobertura de riscos 
extraordinarios.  

M) Os sinistros que pola súa magnitude e gravidade reciban a cualificación por parte 
do Goberno da Nación de "catástrofe ou calamidade nacional".  

N) No caso da responsabilidade civil en vehículos terrestres automóbiles, os danos 
persoais derivados desta cobertura.  

3. Franquía  

i. A franquía a cargo do asegurado será:  

A) No caso de danos directos nos seguros contra danos das cousas, a franquía a 
cargo do asegurado será dun sete por cento da contía dos danos 
indemnizables producidos polo sinistro. Con todo, non se lles efectuará 
ningunha dedución por franquía aos danos que lles afecten ás vivendas, ás 
comunidades de propietarios de vivendas nin aos vehículos que estean 
asegurados por pólizas de seguros de automóbiles.  

B) En caso de perda de beneficios, a franquía a cargo do asegurado será a 
mesma prevista na póliza, en tempo ou en contía, para danos que sexan 
consecuencia de sinistros ordinarios de perda de beneficios. De existir 
diversas franquías para a cobertura de sinistros ordinarios de perda de 
beneficios, aplicaranse as previstas para a cobertura principal.  
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C) Cando nunha póliza se estableza unha franquía combinada para danos e 
perdas de beneficios, o Consorcio de Compensación de Seguros liquidará os 
danos materiais con dedución da franquía que corresponda por aplicación 
do previsto na sección a) anterior, e a perda de beneficios producida con 
dedución da franquía establecida na póliza para a cobertura principal, 
minorado na franquía aplicada na liquidación dos danos materiais.  

ii. Nos seguros das persoas non se efectuará dedución por franquía. 

 

4. Extensión da cobertura  

i. A cobertura dos riscos extraordinarios alcanzará aos mesmos bens ou persoas, 
así como as mesmas sumas aseguradas que se establecesen nas pólizas de 
seguro a efectos da cobertura dos riscos ordinarios. 

ii. A pesar do anterior: 

A) Nas pólizas que cubran danos propios aos vehículos de motor, a cobertura 
de riscos extraordinarios por parte do Consorcio de Compensación de 
Seguros garantirá a totalidade do xuro asegurable, aínda que a póliza 
ordinaria só o faga parcialmente.  

B) Cando os vehículos só conten cunha póliza de responsabilidade civil en 
vehículos terrestres automóbiles, a cobertura de riscos extraordinarios por 
parte do Consorcio de Compensación de Seguros garantirá o valor do 
vehículo no estado en que se atope no momento inmediatamente anterior 
ao sinistro segundo os prezos de compra de xeral aceptación no mercado.  

C) Nas pólizas de seguro de vida que, de acordo co previsto no contrato e de 
conformidade coa normativa reguladora dos seguros privados, xeren 
provisión matemática, a cobertura do Consorcio de Compensación de 
Seguros referirase ao capital en risco para cada asegurado, é dicir, á 
diferenza entre a suma asegurada e a provisión matemática que a entidade 
aseguradora que a emitise deba ter constituída. A encargada de pagar o 
importe correspondente á provisión matemática será a mencionada 
entidade aseguradora. 

11.3 COMUNICACIÓN DE DANOS AO CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS  

1. A solicitude de indemnización de danos cuxa cobertura lle corresponda ao Consorcio 
de Compensación de Seguros efectuarase mediante unha comunicación ao mesmo por 
parte do tomador do seguro, o asegurado ou o beneficiario da póliza, ou por quen 
actúe por conta e nome dos anteriores, ou pola entidade aseguradora ou o mediador 
de seguros con cuxa intervención se xestionará o seguro.  

2. A comunicación dos danos e a obtención de calquera información relativa ao 
procedemento e ao estado de tramitación dos sinistros poderá realizarse:  

- Mediante unha chamada ao Centro de Atención Telefónica do Consorcio de 
Compensación de Seguros (952 367 042 ou 902 222 665).  
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- A través da páxina web do Consorcio de Compensación de Seguros 
(www.consorseguros.es). 

3. Valoración dos danos: O encargado de realizar a valoración dos danos que resulten 
indemnizables de acordo coa lexislación de seguros e ao contido da póliza de seguros 
será o Consorcio de Compensación de Seguros, sen quedar vinculado polas valoracións 
que, se procede, realizase a entidade aseguradora que cubrise os riscos ordinarios.  

4. Pagamento da indemnización: O Consorcio de Compensación de Seguros realizará o 
pagamento da indemnización para o beneficiario do seguro mediante transferencia 
bancaria. 

ASISTENCIA EN VIAXE 

A asistencia garantida prestarase a través da Sociedade DAS DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE 
SINIESTROS INTERNATIONAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, ("DAS"), cuxos datos figuran nas 
Condicións particulares da Póliza. 

As coberturas e exclusións réxense polas Condicións xerais de Asistencia en viaxe e as específicas de 
cada modalidade, que se indican a continuación; no que non se recolle nelas, aplicaranse as restantes 
condicións da Póliza. 

Se o tomador ou o asegurado requiren algún dos servizos cubertos por esta garantía, chame ou 
comuníquello por fax ou correo electrónico a DAS. 

Cando se produza un feito que poida dar lugar á prestación dalgún dos servizos cubertos, será requisito 
indispensable solicitar a intervención de DAS para a súa xestión e, se procede, para obter a 
correspondente autorización. 

1. DESCRICIÓN DAS CONDICIÓNS APLICABLES ÁS GARANTÍAS. MODALIDADE BRONCE  

1.1 ASISTENCIA MÉDICA E SANITARIA NECESARIA DURANTE UNHA VIAXE 

Se como consecuencia dun accidente ou dunha doenza de carácter imprevisible o 
Asegurado precisa de asistencia médica, cirúrxica, farmacéutica ou hospitalaria, DAS 
organizará a intervención dos profesionais e establecementos sanitarios requiridos para a 
atención do Asegurado ferido ou doente, cos límites de 600 € en España, 50 € para gastos 
odontolóxicos e 6000 € para o ámbito internacional, e farase cargo dos seguintes gastos: 

A) Os gastos e honorarios médicos e cirúrxicos. 

B) Os gastos farmacéuticos prescritos por un médico. 

C) Os gastos de hospitalización. 

1.2 GARANTÍAS EN CASO DE DOENZA OU ACCIDENTE DO ASEGURADO DURANTE UNHA VIAXE 

En caso de accidente ou doenza sufridos polo Asegurado, DAS prestará os servizos ou 
farase cargo dos gastos que se detallan a seguir: 

A) Traslado ou repatriación sanitaria dos feridos, dos doentes e dos seus 
acompañantes. 

http://www.consorseguros.es/
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1. Traslado do Asegurado ferido ou doente, segundo o criterio médico, ata o centro 
hospitalario máis próximo ou ata o seu domicilio en España.  

2. O control por parte do seu Equipo médico, en contacto co médico que atenda ao 
Asegurado ferido ou doente, para determinar as medidas adecuadas para o 
tratamento que se debe seguir e o medio máis idóneo para o seu eventual 
traslado ata outro centro hospitalario máis adecuado ou ata o seu domicilio. 

3. Se o Asegurado ferido ou doente tivese que ingresar nun centro hospitalario 
situado fóra do municipio onde o Asegurado ten fixado o seu domicilio, DAS 
farase cargo do seu posterior traslado ata o seu domicilio.  

4. Se o resto dos Asegurados acompañantes (que non estivesen feridos ou doentes) 
non se atopasen en condicións de continuar a viaxe polos medios inicialmente 
previstos, DAS farase cargo de transportalos ao seu domicilio en avión (clase 
turista) ou tren (primeira clase).   

5. Se o Asegurado trasladado viaxase na única compañía dos seus fillos menores de 
quince anos, DAS organizará e tomará ao seu cargo a viaxe, ida e volta, dun 
auxiliar de voo ou dunha persoa designada polo Asegurado, co fin de acompañar 
aos menores no regreso ao seu domicilio en avión (clase turista) ou tren (primeira 
clase).             

O medio de transporte do Asegurado ferido ou doente utilizado en cada caso 
decidirao o Equipo médico de DAS en función da urxencia e da gravidade do caso. 
En Europa e nos países que limitan co Mediterráneo, DAS poderá efectuar o 
traslado mediante un avión sanitario especialmente acondicionado.        

B) Gastos de acompañantes para o Asegurado ferido ou doente. 

Se o estado do Asegurado enfermo ou ferido require a súa hospitalización durante 
un período superior a dez días e non ten acompañante, DAS faise cargo dos 
seguintes gastos: 

1. Gastos de desprazamento (ida e volta) dun familiar do Asegurado ou a persoa que 
este designe (residente en España), en avión (clase turista) ou tren (primeira 
clase). 

2. Se a hospitalización se produce no estranxeiro, os gastos de estadía do 
acompañante, previa presentación das facturas correspondentes, cun límite 
máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

C) Gastos de prolongación da estadía no hotel por prescrición médica do Asegurado 
ferido ou doente. 

Se o estado do Asegurado doente ou ferido non fai que sexa preciso ingresalo nun 
centro hospitalario, pero por prescrición médica aconséllaselle gardar cama e non 
continuar coa viaxe, DAS farase cargo dos gastos de hotel motivados pola 
prórroga da estadía ata que sexa posible continuar coa viaxe ou regresar ao seu 
domicilio en España, cun límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

1.3 GARANTÍAS EN CASO DE FINAMENTO DO ASEGURADO DURANTE UNHA VIAXE 
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En caso de defunción dun Asegurado durante a viaxe, DAS farase cargo de: 

1. O traslado do corpo ata o lugar de inhumación en España. 

2. Os gastos de acondicionamento postmortem (considerándose como tales o 
embalsamamento e o cadaleito de transporte) de acordo cos requisitos legais. Non 
estarán comprendidos os gastos do enterro nin a cerimonia.        

3. Organizar e facerse cargo do regreso ao seu domicilio ou ao lugar de inhumación en 
España dos demais Asegurados, cando non estean en condicións de continuar coa 
viaxe, en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

4. Se o Asegurado falecido viaxase na única compañía dos seus fillos menores de quince 
anos, DAS organizará e tomará ao seu cargo a viaxe, ida e volta, dun auxiliar de voo 
ou dunha persoa designada polo Asegurado, co fin de acompañar aos menores no 
regreso ao seu domicilio en avión (clase turista) ou tren (primeira clase).          

1.4 GARANTÍAS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN OU FINAMENTO DUN FAMILIAR DURANTE A 
VIAXE ASEGURADA 

Se calquera dos Asegurados tivese que interromper a viaxe a causa do finamento ou 
hospitalización por doenza grave do seu cónxuxe ou parella de feito ou algún dos seus 
fillos, pais, avós, netos, irmáns, sogros, xenros, noras ou cuñados, DAS farase cargo do 
seguinte: 

1. Porá a disposición do Asegurado un billete de ida e volta de avión (clase turista) ou 
tren (primeira clase) desde o lugar onde interrompese a viaxe ao da inhumación ou 
hospitalización en España.  

2. Organizará e farase cargo do regreso ao seu domicilio dos demais Asegurados, cando 
estes non puideran facelo polos medios inicialmente previstos, pondo á súa 
disposición un billete de ida e volta en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

Aos efectos desta garantía, considerarase doenza grave a que precise o seu internamento 
nun hospital durante un período mínimo de sete días. 

O Asegurado poderá trocar o billete de volta por un ata o seu domicilio habitual. 

 

 

1.5 GARANTÍA DE TRASLADO DO ASEGURADO EN CASO DE INMOBILIZACIÓN DO VEHÍCULO 
ASEGURADO POR ACCIDENTE OU AVARÍA 

En caso de que o vehículo resultase accidentado ou avariado e precisase da garantía de 
Remolque do vehículo, despois de remolcalo ata un taller próximo ao lugar de 
inmobilización para reparalo e a máis de 25 km do domicilio do Asegurado designado na 
póliza, DAS farase cargo do seguinte: 

1. De facilitarlle ao Asegurado o medio de transporte adecuado ata o taller onde se 
efectuará a reparación. 
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2. Dos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida regresar ao seu 
domicilio. Considerarase domicilio de regreso, en todos os casos, o do Asegurado 
designado na póliza. 

A tal fin, se se atopase a menos de 100 km do domicilio, DAS porá á súa disposición un 
billete de tren (primeira clase). Se se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS porá á 
súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren (primeira clase).  

No segundo caso, o Asegurado poderá optar por dispor dun vehículo de alugueiro de 
categoría C para regresar ao seu domicilio, durante un máximo de 48 horas. Non se 
garanten o custo do suplemento por devolver o vehículo nun país distinto ao de recollida, 
os gastos de peaxe nin os de carburante. Queda incluído o custo dun seguro a terceiros, 
facéndose cargo o Asegurado, se desexara contratalo, da diferenza do custo do seguro a 
todo risco.  

O Asegurado poderá optar por substituír esta prestación por unha das dúas seguintes: 

a) Polos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida chegar ao 
seu lugar de destino, sempre que os gastos non superen os de regreso ao 
domicilio.  

b) Cando o vehículo inmobilizado por accidente ou avaría non poida repararse o 
mesmo día, polos gastos da estadía nun hotel en espera da reparación, cun 
límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

3. Unha vez reparado o vehículo, de prestar o servizo de transporte necesario para que 
o Asegurado ou a persoa designada por el poidan recoller o vehículo. En caso de que 
o vehículo se estea reparando a menos de 100 km do seu domicilio, DAS porá á súa 
disposición un billete de tren (primeira clase). Se o vehículo se atopase a máis de 100 
km do domicilio, DAS porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren 
(primeira clase).  

1.6 GARANTÍA DE TRASLADO DO ASEGURADO EN CASO DE ROUBO DO VEHÍCULO 
ASEGURADO 

Cando no transcurso dunha viaxe roubasen o vehículo propiedade do Asegurado a máis 
de 25 km do domicilio do Asegurado designado na póliza, DAS farase cargo do seguinte: 

1. Dos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida regresar ao seu 
domicilio. Considerarase domicilio de regreso, en todos os casos, o do Asegurado 
designado na póliza. 

A tal fin, se se atopase a menos de 100 km do domicilio, DAS porá á súa disposición 
un billete de tren (primeira clase). Se se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS 
porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

No segundo caso, o Asegurado poderá optar por dispor dun vehículo de alugueiro de 
categoría C para regresar ao seu domicilio, durante un máximo de 48 horas. Non se 
garanten o custo do suplemento por devolver o vehículo nun país distinto ao de 
recollida, os gastos de peaxe nin os de carburante. Queda incluído o custo dun 
seguro a terceiros, facéndose cargo o Asegurado, se desexara contratalo, da 
diferenza do custo do seguro a todo risco.  
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O Asegurado poderá optar por substituír esta prestación por unha das dúas 
seguintes: 

a) Polos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida chegar ao seu 
lugar de destino, sempre que os gastos non superen os de regreso ao domicilio.  

b) Dos gastos xustificados da estadía nun hotel en espera da recuperación do 
vehículo, cun límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

2. En caso de recuperación do vehículo roubado en estado de funcionamento, dos 
gastos de transporte necesarios para que o Asegurado ou unha persoa designada por 
el poidan recoller o vehículo. En caso de que o vehículo se recuperase a menos de 
100 km do seu domicilio, DAS porá á súa disposición un billete de tren (primeira 
clase). Se o vehículo se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS porá á súa 
disposición un billete de avión (clase turista) ou un billete de tren (primeira clase).  

Quedan cubertos os gastos de transporte ata un máximo de seis meses desde a data 
do roubo. 

Será un requisito indispensable para a prestación desta garantía que o Asegurado 
presentara unha denuncia ante as autoridades competentes. 

 

 

1.7 ENVÍO DE MEDICAMENTOS 

Se o ASEGURADO desprazado no estranxeiro utilizou a garantía "Asistencia médica e 
sanitaria necesaria durante unha viaxe", o ASEGURADOR encargarase de buscar e enviar 
o medicamento necesario polo medio máis rápido, en caso de non existir no país onde se 
preste a asistencia.  

O Asegurador asumirá a organización do envío, así coma o custo deste, ata a cantidade 
de 120,00 €. 

1.8 ENVÍO DE OBXECTOS ESQUECIDOS DE PRIMEIRA NECESIDADE 

O Asegurador enviaralle ao Asegurado ao lugar onde se atope os obxectos ou medicinas 
(de acordo coa lexislación dos respectivos países) que se poidan considerar de primeira 
necesidade e que o Asegurado esquecese no seu domicilio ao emprender a viaxe, sempre 
que fosen difíciles de substituír ou moi caros no lugar onde se atope o Asegurado. 

O Asegurador só asumirá a organización do envío, así como o custo deste, ata a cantidade 
de 250,00 €. 

1.9 RETORNO DO ASEGURADO POR SINISTRO GRAVE NO FOGAR CANDO ESTEA NO 
ESTRANXEIRO 

O ASEGURADOR porá a disposición do ASEGURADO un billete de transporte para o 
regreso ao seu domicilio, en caso de que este deba interromper a viaxe por danos graves 
na súa residencia principal ocasionados por un incendio, sempre que dese lugar á 
intervención dos bombeiros, por un roubo consumado e denunciado ante as autoridades 
policiais ou por inundación grave, que faga imprescindible a súa presenza, que non 
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puideran solucionarse coa intervención de familiares directos ou persoas de confianza, 
sempre que o evento se producise despois da data de inicio da viaxe. Ademais, o 
ASEGURADOR farase cargo dun segundo billete para o transporte da persoa que 
acompañaba na súa viaxe ao ASEGURADO que anticipou o seu regreso, sempre que esta 
segunda persoa estea á súa vez asegurada por esta póliza. 

1.10 RESCATE E SALVAMENTO 

En caso de que o vehículo asegurado sufrise unha envorcadura ou unha caída en desnivel 
que imposibilitasen o seu desprazamento cando circulaba por vías ordinarias aptas para a 
circulación, DAS garante o servizo de rescate ou salvamento ata situalo nun lugar 
adecuado para volver circular ou ser remolcado, ata o límite fixo de 600 €. 

Considéranse vías ordinarias e aptas para a circulación as autoestradas, as autovías, as 
estradas convencionais, as áreas e zonas de descanso e de servizo situadas nesas vías, as 
calzadas de servizo e as zonas de parada ou estacionamento de calquera clase de 
vehículos, as travesías, as prazas e as rúas ou vías urbanas e interurbanas. 

Quedará cuberto o rescate en vías non ordinarias como son as pistas e camiños de uso 
común públicos ou privados, sempre e cando o lugar de inmobilización do vehículo sexa 
de fácil acceso para a grúa. 

1.11 SERVIZO DE REMOLQUE DO VEHÍCULO 

En caso de inmobilización do vehículo asegurado por accidente ou avaría, DAS garante a 
prestación do servizo de remolque ou transporte do vehículo asegurado desde o lugar de 
inmobilización ata o servizo oficial máis próximo ou ata o taller concertado, cun límite de 
150 km (en caso de forza maior o custo asumido será de 150 euros). 

1.12 REPARACIÓN DE URXENCIA EN ESTRADA 

En caso de avaría ou accidente leve que lle impida ao vehículo asegurado continuar coa 
viaxe polos seus propios medios, DAS farase cargo da prestación do servizo de reparación 
de urxencia en estrada cando fose posible, coa finalidade de que o Asegurado poida 
continuar coa viaxe ou levar o vehículo ao taller a efectuar unha reparación definitiva, 
facéndose cargo dos gastos de desprazamento e da man de obra.  

Consideraranse accidente ou avaría leve aqueles cuxa reparación poida efectuarse fóra 
do taller e nun tempo non superior a 60 minutos de man de obra. 

A efectos desta garantía, terá a consideración de avaría a falta de combustible, o cambio 
de pneumático por una picada ou rebentón e a falta de recarga da batería. Non terán a 
consideración de avaría a falta de recarga de electricidade en vehículos eléctricos nin a 
falta de aire.  

Quedan expresamente excluídos desta garantía o custo do combustible ou os gastos 
derivados do custo das pezas que houbese que substituír. 

1.13 TRANSPORTE DO VEHÍCULO ACCIDENTADO, AVARIADO OU ROUBADO 

Cando no transcurso dunha viaxe o vehículo asegurado resulte accidentado, avariado ou, 
tras un roubo, se recupere con danos que impidan a súa circulación, DAS garante o 
transporte do vehículo ata o taller que designe o Asegurado, próximo ao seu domicilio, e 
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faise cargo dos gastos ata un límite de 600 € nun contorno internacional e da totalidade 
do custo en España. Para que esta garantía estea operativa é necesario que o vehículo 
non poida repararse (de forma definitiva ou de forma provisional que lle permita circular) 
nun prazo de 72 horas desde a inmobilización. 

Se o valor venal do vehículo fose inferior ao importe necesario para a súa reparación, o 
Asegurado poderá optar por substituír esta prestación polas xestións e gastos necesarios 
para proceder ao abandono legal do vehículo ata un importe máximo equivalente ao 
valor venal do vehículo. 

En caso de roubo do vehículo, queda cuberto o transporte do vehículo recuperado ata un 
máximo de seis meses desde a data do roubo. 

DAS non se fai responsable dos atrasos na repatriación do vehículo por causas alleas á 
súa vontade. Tampouco se fai responsable dos danos ou perdas por subtraccións dos 
accesorios do vehículo ou efectos persoais depositados nel. 

1.14 GASTOS DE CUSTODIA DO VEHÍCULO ASEGURADO 

En caso de que, por aplicación das garantías desta póliza, o vehículo asegurado precisase 
custodia de forma previa á súa repatriación ou transporte, DAS farase cargo dela ata o 
límite de 120 €.  

1.15 ENVÍO DE PEZAS DE RECAMBIO 

Se con motivo dun accidente ou avaría do vehículo asegurado se precisasen para a 
reparación pezas de recambio que non puidesen obterse no municipio no que se atope, 
DAS farase cargo do envío desas pezas anticipando os gastos de transporte. O Asegurado, 
ao finalizar a viaxe, deberá reembolsarlle a DAS as cantidades que anticipase en concepto 
de gastos de transporte.  

DAS non estará obrigada a efectuar esta prestación se as pezas solicitadas non se atopan 
en España ou non se fabrican. Non se garante o custo nin o anticipo das pezas de 
recambio. 

A) ÁMBITO XEOGRÁFICO 

Garantías do vehículo: Desde o quilómetro cero, en España, Europa e países que limitan 
co Mediterráneo. 

Garantías das persoas e garantías das persoas con motivo do uso do vehículo asegurado: 
A partir de 25 quilómetros do domicilio (10 quilómetros nas illas) en todo o mundo. Para 
a garantía de Asistencia médica e sanitaria necesaria durante unha viaxe, a partir de 100 
km do domicilio do Asegurado. 

B) SINISTROS SEN COBERTURA E EXCLUSIÓNS 

1. Os danos provocados como consecuencia manifesta dun defecto de 
mantemento ou dun fallo mecánico coñecido no momento de iniciar a viaxe, así 
como tampouco os danos provocados por unha falta de reparación definitiva do 
vehículo asegurado que o fornecedor do servizo de asistencia recomendase de 
forma previa. 
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2. Os gastos de reparación dos vehículos, con excepción do establecido para a 
garantía de Reparación de urxencia en estrada. 

3. Participación do Asegurado en apostas, desafíos, carreiras, travesías organizadas 
ou rallyes, a condución fóra das vías públicas aptas para a circulación ou a 
práctica de deportes todoterreo (trial, enduro, etc.). 

4. Os orixinados a causa da inxestión de bebidas alcólicas, estupefacientes, drogas 
ou medicamentos, a menos que estes últimos estivesen prescritos por 
facultativos. 

5. As inmobilizacións do vehículo asegurado por calquera operación de 
mantemento, control ou axuste ou por calquera outra causa distinta das 
determinadas nas garantías aseguradas. 

6. O pagamento de subsidios ou o reembolso de gastos cando supoña un 
enriquecemento inxusto para o Asegurado. 

7. Os feitos deliberadamente causados polo Asegurado, considerando como tales 
aqueles en que o Asegurado provoca consciente e voluntariamente o sinistro ou, 
cando menos, é altamente probable e acéptao para o caso de que se produza 
(dolo directo ou dolo eventual).  

8. O pagamento de prestacións con motivo das garantías contratadas, cuxo servizo 
non se lle solicitou a DAS de forma previa, con excepción dos casos de forza 
maior ou imposibilidade manifesta debidamente acreditativa polo Asegurado. 

9. Os conflitos que proveñan, de forma directa ou indirecta, de feitos producidos 
por enerxía nuclear, alteracións xenéticas, radiacións radioactivas, catástrofes 
naturais, accións bélicas, disturbios e actos terroristas. 

10. A defensa e reclamación en conflitos relacionados con folgas, peches patronais e 
os derivados de decisións e conflitos de carácter colectivo ou que poidan 
impugnarse a través das canles do conflito colectivo. 

11. As consecuencias do suicidio ou intento de suicidio do Asegurado.  

12. Os sinistros que se produciron con motivo da condución por parte do Asegurado 
baixo os efectos de bebidas alcólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, 
substancias psicotrópicas e, en todo caso, cunha taxa de alcol superior á 
legalmente permitida. Do mesmo modo, están excluídos os sinistros que 
aconteceron con motivo da inxestión de medicamentos sen a debida prescrición 
médica. 

13. Os conflitos derivados da participación do Asegurado en adestramentos, 
competicións ou probas deportivas relacionadas co motor. 

14. Os sinistros que aconteceron con motivo da condución por parte do Asegurado 
sen ter un permiso ou unha licenza de condución válida ou infrinxindo as 
resolucións de suspensión, retirada ou privación do mesmo por parte dunha 
Autoridade administrativa ou xudicial. 
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15. As consecuencias polo roubo do vehículo non denunciado ante a Autoridade 
competente nun prazo de 48 horas desde que o Asegurado soubo o feito. 

16. As consecuencias e gastos por doenzas preexistentes ou crónicas que xa 
padecese o Asegurado con anterioridade ao inicio da viaxe ou as que tiveran 
risco de agravación repentina e coñecida polo Asegurado no momento no que 
iniciou a viaxe. 

17. As consecuencias e gastos por convalecencia ou afeccións que, como 
consecuencia de tratamentos médicos previos á viaxe, aínda non estean 
consolidadas. 

18. As consecuencias que puideran derivarse da non aceptación, o atraso ou o 
adianto por parte do Asegurado do traslado sanitario que lle propuxese o Equipo 
médico designado por DAS. 

19. Os tratamentos médicos ou cirúrxicos que non fosen necesarios a xuízo do 
equipo médico de DAS e que puidesen atrasarse ata o regreso do Asegurado ao 
seu domicilio. 

20. As consecuencias e gastos debidos ao embarazo do Asegurado, excepto no caso 
de complicacións imprevisibles que puideran producirse durante os primeiros 
seis meses.  

21. As consecuencias e gastos debidos a unha interrupción voluntaria do embarazo 
do Asegurado. 

22. As consecuencias e gastos por doenzas derivadas do sida e da hepatite. 

23. As consecuencias e gastos derivados dos tratamentos estéticos. 

24. Os gastos por adquisición ou reposición de lentes, lentes de contacto, 
audiófonos, próteses e aparatos ortopédicos. 

25. Os gastos médicos ou farmacéuticos que teñan un custo inferior a 10 €.  

26. As consecuencias e gastos derivados dun tratamento requirido (ou vacinación) 
previo a unha viaxe ou por falta del.  

27. As lesións, as doenzas e as súas consecuencias derivadas da participación do 
Asegurado en apostas ou competicións deportivas, actividades de risco e 
deportes de aventura. Considéranse actividades de risco, entre outras: O esquí, 
o boxeo, a halterofilia, as artes marciais, o alpinismo, o submarinismo e a 
inmersión con aparellos respiratorios. Considéranse deportes de aventura os 
deportes aéreos, o rafting, o puénting, o barranquismo e similares. 

28. O rescate de persoas no mar, na montaña ou no deserto. 

29. A repatriación por afeccións ou lesións benignas que poidan tratarse in situ e 
que non lle impidan ao Asegurado proseguir coa viaxe. 

30. Os gastos de taxi, restaurante e hotel sen autorización previa. 

31. As prestacións derivadas das avarías repetitivas ocasionadas pola falta de 
reparación do vehículo. 
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32. As prestacións derivadas da perda, esquecemento, rotura ou roubo das chaves. 

33. As prestacións derivadas da picada ou rebentón dunha soa roda. 

34. As prestacións derivadas dos problemas ou avarías que non lle impidan circular 
ao vehículo (por exemplo, a falta de aire acondicionado). 

C) ÁMBITO TEMPORAL 

Quedan cubertos os sinistros que se producisen durante a vixencia da póliza. A 
efectos da cobertura desta póliza, enténdese que os sinistros ocorreron nas 
seguintes datas: 

1. Con respecto ás prestacións co vehículo asegurado, enténdese que o sinistro 
ocorreu no momento en que se produciu o accidente, avaría ou roubo que deu 
lugar á petición de asistencia por parte do Asegurado.  

2. Con respecto ás prestacións relativas ás persoas: 

 Se se derivan dun accidente, avaría ou roubo na data en que se produciron 
estes feitos. 

 Se se derivan do finamento, doenzas ou hospitalización, cando aconteceu o 
finamento, se manifestou a doenza ou se produciu o ingreso nun centro 
hospitalario.  

2. DESCRICIÓN DAS CONDICIÓNS APLICABLES ÁS GARANTÍAS. MODALIDADE PRATA 

2.1 ASISTENCIA MÉDICA E SANITARIA NECESARIA DURANTE UNHA VIAXE 

Se como consecuencia dun accidente ou dunha doenza de carácter imprevisible o 
Asegurado precisa de asistencia médica, cirúrxica, farmacéutica ou hospitalaria, DAS 
organizará a intervención dos profesionais e establecementos sanitarios requiridos para a 
atención do Asegurado ferido ou doente ata os límites de 1500 € en España, 300 € para 
gastos odontolóxicos e 9000 € para o ámbito internacional, e farase cargo dos seguintes 
gastos: 

A) Os gastos e honorarios médicos e cirúrxicos. 

B) Os gastos farmacéuticos prescritos por un médico. 

C) Os gastos de hospitalización. 

2.2 GARANTÍAS EN CASO DE DOENZA OU ACCIDENTE DO ASEGURADO DURANTE UNHA VIAXE 

En caso de accidente ou doenza sufridos polo Asegurado, DAS prestará os servizos ou 
farase cargo dos gastos que se detallan a seguir: 

A) Traslado ou repatriación sanitaria dos feridos, dos doentes e dos seus 
acompañantes. 

1. Traslado do Asegurado ferido ou doente, segundo o criterio médico, ata o centro 
hospitalario máis próximo ou ata o seu domicilio en España.  

2. O control por parte do seu Equipo médico, en contacto co médico que atenda ao 
Asegurado ferido ou doente, para determinar as medidas adecuadas para o 
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tratamento que se debe seguir e o medio máis idóneo para o seu eventual 
traslado ata outro centro hospitalario máis adecuado ou ata o seu domicilio. 

3. Se o Asegurado ferido ou doente tivese que ingresar nun centro hospitalario 
situado fóra do municipio onde o Asegurado ten fixado o seu domicilio, DAS 
farase cargo do seu posterior traslado ata o seu domicilio.  

4. Se o resto dos Asegurados acompañantes (que non estivesen feridos ou doentes) 
non se atopasen en condicións de continuar a viaxe polos medios inicialmente 
previstos, DAS farase cargo de transportalos ao seu domicilio en avión (clase 
turista) ou tren (primeira clase).   

5. Se o Asegurado trasladado viaxase na única compañía dos seus fillos menores de 
quince anos, DAS organizará e tomará ao seu cargo a viaxe, ida e volta, dun 
auxiliar de voo ou dunha persoa designada polo Asegurado, co fin de acompañar 
aos menores no regreso ao seu domicilio en avión (clase turista) ou tren (primeira 
clase).             

O medio de transporte do Asegurado ferido ou doente utilizado en cada caso 
decidirao o Equipo médico de DAS en función da urxencia e da gravidade do caso. 
En Europa e nos países que limitan co Mediterráneo, DAS poderá efectuar o 
traslado mediante un avión sanitario especialmente acondicionado.          

B) Gastos de acompañantes para o Asegurado ferido ou doente. 

Se o estado do Asegurado enfermo ou ferido require a súa hospitalización durante 
un período superior a dez días e non ten acompañante, DAS faise cargo dos 
seguintes gastos: 

1. Gastos de desprazamento (ida e volta) dun familiar do Asegurado ou a 
persoa que este designe (residente en España), en avión (clase turista) ou tren 
(primeira clase). 

2. Se a hospitalización se produce no estranxeiro, os gastos de estadía do 
acompañante, previa presentación das facturas correspondentes, cun límite 
máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

C) Gastos de prolongación da estadía no hotel por prescrición médica do Asegurado 

ferido ou doente. 

Se o estado do Asegurado doente ou ferido non fai que sexa preciso ingresalo nun centro 
hospitalario, pero por prescrición médica aconséllaselle gardar cama e non continuar coa 
viaxe, DAS farase cargo dos gastos de hotel motivados pola prórroga da estadía ata que 
sexa posible continuar coa viaxe ou regresar ao seu domicilio en España, cun límite 
máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

2.3 GARANTÍAS EN CASO DE FINAMENTO DO ASEGURADO DURANTE UNHA VIAXE 

En caso de defunción dun Asegurado durante a viaxe, DAS farase cargo de: 

1. O traslado do corpo ata o lugar de inhumación en España. 
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2. Os gastos de acondicionamento postmortem (considerándose como tales o 
embalsamamento e o cadaleito de transporte) de acordo cos requisitos legais. Non 
estarán comprendidos os gastos do enterro nin a cerimonia. 

3. Organizar e facerse cargo do regreso ao seu domicilio ou ao lugar de inhumación en 
España dos demais Asegurados, cando non estean en condicións de continuar coa 
viaxe, en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

4. Se o Asegurado falecido viaxase na única compañía dos seus fillos menores de quince 
anos, DAS organizará e tomará ao seu cargo a viaxe, ida e volta, dun auxiliar de voo 
ou dunha persoa designada polo Asegurado, co fin de acompañar aos menores no 
regreso ao seu domicilio en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

2.4 GARANTÍAS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN OU FINAMENTO DUN FAMILIAR DURANTE A 
VIAXE ASEGURADA 

Se calquera dos Asegurados tivese que interromper a viaxe a causa do finamento ou 
hospitalización por doenza grave do seu cónxuxe ou parella de feito ou algún dos seus 
fillos, pais, avós, netos, irmáns, sogros, xenros, noras ou cuñados, DAS farase cargo do 
seguinte: 

1. Porá a disposición do Asegurado un billete de ida e volta de avión (clase turista) ou 
tren (primeira clase) desde o lugar onde interrompese a viaxe ao da inhumación ou 
hospitalización en España.  

2. Organizará e farase cargo do regreso ao seu domicilio dos demais Asegurados, cando 
estes non puideran facelo polos medios inicialmente previstos, pondo á súa 
disposición un billete de ida e volta en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

Aos efectos desta garantía, considerarase doenza grave a que precise o seu 
internamento nun hospital durante un período mínimo de sete días. 

O Asegurado poderá trocar o billete de volta por un ata o seu domicilio habitual. 

2.5 GARANTÍA DE TRASLADO DO ASEGURADO EN CASO DE INMOBILIZACIÓN DO VEHÍCULO 
ASEGURADO POR ACCIDENTE OU AVARÍA 

En caso de que o vehículo resultase accidentado ou avariado e precisase da garantía de 
Remolque do vehículo, despois de remolcalo ata un taller próximo ao lugar de 
inmobilización para reparalo e a máis de 25 km do domicilio do Asegurado designado na 
póliza, DAS farase cargo do seguinte: 

1. De facilitarlle ao Asegurado o medio de transporte adecuado ata o taller onde se 
efectuará a reparación. 

2. Dos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida regresar ao seu 
domicilio. Considerarase domicilio de regreso, en todos os casos, o do Asegurado 
designado na póliza. 

A tal fin, se se atopase a menos de 100 km do domicilio, DAS porá á súa disposición 
un billete de tren (primeira clase). Se se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS 
porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren (primeira clase).  
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No segundo caso, o Asegurado poderá optar por dispor dun vehículo de alugueiro de 
categoría C para regresar ao seu domicilio, durante un máximo de 48 horas. Non se 
garanten o custo do suplemento por devolver o vehículo nun país distinto ao de 
recollida, os gastos de peaxe nin os de carburante. Queda incluído o custo dun 
seguro a terceiros, facéndose cargo o Asegurado, se desexara contratalo, da 
diferenza do custo do seguro a todo risco.  

O Asegurado poderá optar por substituír esta prestación por unha das dúas 
seguintes: 

a) Polos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida chegar ao seu 
lugar de destino, sempre que os gastos non superen os de regreso ao domicilio.  

b) Cando o vehículo inmobilizado por accidente ou avaría non poida repararse o 
mesmo día, polos gastos da estadía nun hotel en espera da reparación, cun 
límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

3. Unha vez reparado o vehículo, de prestar o servizo de transporte necesario para que 
o Asegurado ou a persoa designada por el poidan recoller o vehículo. En caso de que 
o vehículo se estea reparando a menos de 100 km do seu domicilio, DAS porá á súa 
disposición un billete de tren (primeira clase). Se o vehículo se atopase a máis de 100 
km do domicilio, DAS porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren 
(primeira clase).  

2.6 GARANTÍA DE TRASLADO DO ASEGURADO EN CASO DE ROUBO DO VEHÍCULO 
ASEGURADO 

Cando no transcurso dunha viaxe roubasen o vehículo propiedade do Asegurado a máis 
de 25 km do domicilio do Asegurado designado na póliza, DAS farase cargo do seguinte: 

1. Dos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida regresar ao seu 
domicilio. Considerarase domicilio de regreso, en todos os casos, o do Asegurado 
designado na póliza. 

A tal fin, se se atopase a menos de 100 km do domicilio, DAS porá á súa disposición 
un billete de tren (primeira clase). Se se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS 
porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

No segundo caso, o Asegurado poderá optar por dispor dun vehículo de alugueiro de 
categoría C para regresar ao seu domicilio, durante un máximo de 48 horas. Non se 
garanten o custo do suplemento por devolver o vehículo nun país distinto ao de 
recollida, os gastos de peaxe nin os de carburante. Queda incluído o custo dun 
seguro a terceiros, facéndose cargo o Asegurado, se desexara contratalo, da 
diferenza do custo do seguro a todo risco.  

O Asegurado poderá optar por substituír esta prestación por unha das dúas 
seguintes: 

a) Polos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida chegar ao seu 
lugar de destino, sempre que os gastos non superen os de regreso ao domicilio.  
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b) Dos gastos xustificados da estadía nun hotel en espera da recuperación do 
vehículo, cun límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

2. En caso de recuperación do vehículo roubado en estado de funcionamento, dos 
gastos de transporte necesarios para que o Asegurado ou unha persoa designada por 
el poidan recoller o vehículo. En caso de que o vehículo se recuperase a menos de 
100 km do seu domicilio, DAS porá á súa disposición un billete de tren (primeira 
clase). Se o vehículo se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS porá á súa 
disposición un billete de avión (clase turista) ou un billete de tren (primeira clase).  

Quedan cubertos os gastos de transporte ata un máximo de seis meses desde a data 
do roubo. 

Será un requisito indispensable para a prestación desta garantía que o Asegurado 
presentara unha denuncia ante as autoridades competentes. 

2.7 ENVÍO DE MEDICAMENTOS 

Se o ASEGURADO desprazado no estranxeiro utilizou a garantía "Asistencia médica e 
sanitaria necesaria durante unha viaxe", o ASEGURADOR encargarase de buscar e enviar 
o medicamento necesario polo medio máis rápido, en caso de non existir no país onde se 
preste a asistencia.  

O Asegurador asumirá a organización do envío, así coma o custo deste, ata a cantidade 
de 120,00 €. 

2.8 ENVÍO DE OBXECTOS ESQUECIDOS DE PRIMEIRA NECESIDADE 

O Asegurador enviaralle ao Asegurado ao lugar onde se atope os obxectos ou medicinas 
(de acordo coa lexislación dos respectivos países) que se poidan considerar de primeira 
necesidade e que o Asegurado esquecese no seu domicilio ao emprender a viaxe, sempre 
que fosen difíciles de substituír ou moi caros no lugar onde se atope o Asegurado. 

O Asegurador só asumirá a organización do envío, así coma o custo deste, ata a cantidade 
de 250,00 €. 

2.9 RETORNO DO ASEGURADO POR SINISTRO GRAVE NO FOGAR CANDO ESTEA NO 
ESTRANXEIRO 

O ASEGURADOR porá a disposición do ASEGURADO un billete de transporte para o 
regreso ao seu domicilio, en caso de que este deba interromper a viaxe por danos graves 
na súa residencia principal ocasionados por un incendio, sempre que dese lugar á 
intervención dos bombeiros, por un roubo consumado e denunciado ante as autoridades 
policiais ou por inundación grave, que faga imprescindible a súa presenza, que non 
puideran solucionarse coa intervención de familiares directos ou persoas de confianza, 
sempre que o evento se producise despois da data de inicio da viaxe. Do mesmo modo, o 
ASEGURADOR farase cargo dun segundo billete para o transporte da persoa que 
acompañaba na súa viaxe ao ASEGURADO que anticipou o seu regreso, sempre que esta 
segunda persoa estea á súa vez asegurada por esta póliza. 

2.10 RESCATE E SALVAMENTO 
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En caso de que o vehículo asegurado sufrise unha envorcadura ou unha caída en desnivel 
que imposibilitasen o seu desprazamento cando circulaba por vías ordinarias aptas para a 
circulación, DAS garante o servizo de rescate ou salvamento ata situalo nun lugar 
adecuado para volver circular ou ser remolcado, ata o límite de 600 €. 

Considéranse vías ordinarias e aptas para a circulación as autoestradas, as autovías, as 
estradas convencionais, as áreas e zonas de descanso e de servizo situadas nesas vías, as 
calzadas de servizo e as zonas de parada ou estacionamento de calquera clase de 
vehículos, as travesías, as prazas e as rúas ou vías urbanas e interurbanas. 

Quedará cuberto o rescate en vías non ordinarias como son as pistas e camiños de uso 
común públicos ou privados, sempre e cando o lugar de inmobilización do vehículo sexa 
de fácil acceso para a grúa. 

2.11 SERVIZO DE REMOLQUE DO VEHÍCULO 

En caso de inmobilización do vehículo asegurado por accidente ou avaría, DAS garante a 
prestación do servizo de remolque ou transporte do vehículo asegurado desde o lugar de 
inmobilización ata o servizo oficial máis próximo ou ata o taller concertado, cun límite de 
150 km (en caso de forza maior o custo asumido será de 150 euros). 

2.12 REPARACIÓN DE URXENCIA EN ESTRADA 

En caso de avaría ou accidente leve que lle impida ao vehículo asegurado continuar coa 
viaxe polos seus propios medios, DAS farase cargo da prestación do servizo de reparación 
de urxencia en estrada cando fose posible, coa finalidade de que o Asegurado poida 
continuar coa viaxe ou levar o vehículo ao taller a efectuar unha reparación definitiva, 
facéndose cargo dos gastos de desprazamento e da man de obra.  

Consideraranse accidente ou avaría leve aqueles cuxa reparación poida efectuarse fóra 
do taller e nun tempo non superior a 60 minutos de man de obra. 

A efectos desta garantía, terá a consideración de avaría a falta de combustible, o cambio 
de pneumático por una picada ou rebentón e a falta de recarga da batería. Non terán a 
consideración de avaría a falta de recarga de electricidade en vehículos eléctricos nin a 
falta de aire.  

Quedan expresamente excluídos desta garantía o custo do combustible ou os gastos 
derivados do custo das pezas que houbese que substituír. 

2.13 TRANSPORTE DO VEHÍCULO ACCIDENTADO, AVARIADO OU ROUBADO 

Cando no transcurso dunha viaxe o vehículo asegurado resulte accidentado, avariado ou, 
tras un roubo, se recupere con danos que impidan a súa circulación, DAS garante o 
transporte do vehículo ata o taller que designe o Asegurado, próximo ao seu domicilio, e 
faise cargo dos gastos ata un límite de 600 € nun contorno internacional e da totalidade 
do custo en España. Para que esta garantía estea operativa é necesario que o vehículo 
non poida repararse (de forma definitiva ou de forma provisional que lle permita circular) 
nun prazo de 72 horas desde a inmobilización. 

Se o valor venal do vehículo fose inferior ao importe necesario para a súa reparación, o 
Asegurado poderá optar por substituír esta prestación polas xestións e gastos necesarios 
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para proceder ao abandono legal do vehículo ata un importe máximo equivalente ao 
valor venal do vehículo. 

En caso de roubo do vehículo, queda cuberto o transporte do vehículo recuperado ata un 
máximo de seis meses desde a data do roubo. 

DAS non se fai responsable dos atrasos na repatriación do vehículo por causas alleas á 
súa vontade. Tampouco se fai responsable dos danos ou perdas por subtraccións dos 
accesorios do vehículo ou efectos persoais depositados nel. 

2.14 GASTOS DE CUSTODIA DO VEHÍCULO ASEGURADO 

En caso de que, por aplicación das garantías desta póliza, o vehículo asegurado precisase 
custodia de forma previa á súa repatriación ou transporte, DAS farase cargo dela ata o 
límite de 120 €. 

2.15 ENVÍO DE PEZAS DE RECAMBIO 

Se con motivo dun accidente ou avaría do vehículo asegurado se precisasen para a 
reparación pezas de recambio que non puidesen obterse no municipio no que se atope, 
DAS farase cargo do envío desas pezas anticipando os gastos de transporte. O Asegurado, 
ao finalizar a viaxe, deberá reembolsarlle a DAS as cantidades que anticipase en concepto 
de gastos de transporte.  

DAS non estará obrigada a efectuar esta prestación se as pezas solicitadas non se atopan 
en España ou non se fabrican. Non se garante o custo nin o anticipo das pezas de 
recambio. 

A) ÁMBITO XEOGRÁFICO 

Garantías do vehículo: Desde o quilómetro cero, en España, Europa e países que limitan 
co Mediterráneo. 

Garantías das persoas e garantías das persoas con motivo do uso do vehículo asegurado: 
A partir de 25 quilómetros do domicilio (10 quilómetros nas illas) en todo o mundo. Para 
a garantía de Asistencia médica e sanitaria necesaria durante unha viaxe, a partir de 100 
km do domicilio do Asegurado. 

B) SINISTROS SEN COBERTURA E EXCLUSIÓNS 

1. Os danos provocados como consecuencia manifesta dun defecto de 
mantemento ou dun fallo mecánico coñecido no momento de iniciar a viaxe, así 
como tampouco os danos provocados por unha falta de reparación definitiva do 
vehículo asegurado que o fornecedor do servizo de asistencia recomendase de 
forma previa. 

2. Os gastos de reparación dos vehículos, con excepción do establecido para a 
garantía de Reparación de urxencia en estrada. 

3. Participación do Asegurado en apostas, desafíos, carreiras, travesías organizadas 
ou rallyes, a condución fóra das vías públicas aptas para a circulación ou a 
práctica de deportes todoterreo (trial, enduro, etc.). 
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4. Os orixinados a causa da inxestión de bebidas alcólicas, estupefacientes, drogas 
ou medicamentos, a menos que estes últimos estivesen prescritos por 
facultativos. 

5. As inmobilizacións do vehículo asegurado por calquera operación de 
mantemento, control ou axuste ou por calquera outra causa distinta das 
determinadas nas garantías aseguradas. 

6. O pagamento de subsidios ou o reembolso de gastos cando supoña un 
enriquecemento inxusto para o Asegurado. 

7. Os feitos deliberadamente causados polo Asegurado, considerando como tales 
aqueles en que o Asegurado provoca consciente e voluntariamente o sinistro ou, 
cando menos, é altamente probable e acéptao para o caso de que se produza 
(dolo directo ou dolo eventual).  

8. O pagamento de prestacións con motivo das garantías contratadas, cuxo servizo 
non se lle solicitou a DAS de forma previa, con excepción dos casos de forza 
maior ou imposibilidade manifesta debidamente acreditativa polo Asegurado. 

9. Os conflitos que proveñan, de forma directa ou indirecta, de feitos producidos 
por enerxía nuclear, alteracións xenéticas, radiacións radioactivas, catástrofes 
naturais, accións bélicas, disturbios e actos terroristas. 

10. A defensa e reclamación en conflitos relacionados con folgas, peches patronais e 
os derivados de decisións e conflitos de carácter colectivo ou que poidan 
impugnarse a través das canles do conflito colectivo. 

11. As consecuencias do suicidio ou intento de suicidio do Asegurado.  

12. Os sinistros que se produciron con motivo da condución por parte do Asegurado 
baixo os efectos de bebidas alcólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, 
substancias psicotrópicas e, en todo caso, cunha taxa de alcol superior á 
legalmente permitida. Do mesmo modo, están excluídos os sinistros que 
aconteceron con motivo da inxestión de medicamentos sen a debida prescrición 
médica. 

13. Os conflitos derivados da participación do Asegurado en adestramentos, 
competicións ou probas deportivas relacionadas co motor. 

14. Os sinistros que aconteceron con motivo da condución por parte do Asegurado 
sen ter un permiso ou unha licenza de condución válida ou infrinxindo as 
resolucións de suspensión, retirada ou privación do mesmo por parte dunha 
Autoridade administrativa ou xudicial. 

15. As consecuencias polo roubo do vehículo non denunciado ante a Autoridade 
competente nun prazo de 48 horas desde que o Asegurado soubo o feito. 

16. As consecuencias e gastos por doenzas preexistentes ou crónicas que xa 
padecese o Asegurado con anterioridade ao inicio da viaxe ou as que tiveran 
risco de agravación repentina e coñecida polo Asegurado no momento no que 
iniciou a viaxe. 
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17. As consecuencias e gastos por convalecencia ou afeccións que, como 
consecuencia de tratamentos médicos previos á viaxe, aínda non estean 
consolidadas. 

18. As consecuencias que puideran derivarse da non aceptación, o atraso ou o 
adianto por parte do Asegurado do traslado sanitario que lle propuxese o Equipo 
médico designado por DAS. 

19. Os tratamentos médicos ou cirúrxicos que non fosen necesarios a xuízo do 
equipo médico de DAS e que puidesen atrasarse ata o regreso do Asegurado ao 
seu domicilio. 

20. As consecuencias e gastos debidos ao embarazo do Asegurado, excepto no caso 
de complicacións imprevisibles que puideran producirse durante os primeiros 
seis meses.  

21. As consecuencias e gastos debidos a unha interrupción voluntaria do embarazo 
do Asegurado. 

22. As consecuencias e gastos por doenzas derivadas do sida e da hepatite. 

23. As consecuencias e gastos derivados dos tratamentos estéticos. 

24. Os gastos por adquisición ou reposición de lentes, lentes de contacto, 
audiófonos, próteses e aparatos ortopédicos. 

25. Os gastos médicos ou farmacéuticos que teñan un custo inferior a 10 €.  

26. As consecuencias e gastos derivados dun tratamento requirido (ou vacinación) 
previo a unha viaxe ou por falta del.  

27. As lesións, as doenzas e as súas consecuencias derivadas da participación do 
Asegurado en apostas ou competicións deportivas, actividades de risco e 
deportes de aventura. Considéranse actividades de risco, entre outras: O esquí, 
o boxeo, a halterofilia, as artes marciais, o alpinismo, o submarinismo e a 
inmersión con aparellos respiratorios. Considéranse deportes de aventura os 
deportes aéreos, o rafting, o puénting, o barranquismo e similares. 

28. O rescate de persoas no mar, na montaña ou no deserto. 

29. A repatriación por afeccións ou lesións benignas que poidan tratarse in situ e 
que non lle impidan ao Asegurado proseguir coa viaxe. 

30. Os gastos de taxi, restaurante e hotel sen autorización previa. 

31. As prestacións derivadas das avarías repetitivas ocasionadas pola falta de 
reparación do vehículo. 

32. As prestacións derivadas da perda, esquecemento, rotura ou roubo das chaves. 

33. As prestacións derivadas da picada ou rebentón dunha soa roda. 

34. As prestacións derivadas dos problemas ou avarías que non lle impidan circular 
ao vehículo (por exemplo, a falta de aire acondicionado). 

C) ÁMBITO TEMPORAL 
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Quedan cubertos os sinistros que se producisen durante a vixencia da póliza. A 
efectos da cobertura desta póliza, enténdese que os sinistros ocorreron nas 
seguintes datas: 

1. Con respecto ás prestacións co vehículo asegurado, enténdese que o sinistro 
ocorreu no momento en que se produciu o accidente, avaría ou roubo que deu 
lugar á petición de asistencia por parte do Asegurado.  

2. Con respecto ás prestacións relativas ás persoas: 

 Se se derivan dun accidente, avaría ou roubo na data en que se produciron 
estes feitos. 

 Se se derivan do finamento, doenzas ou hospitalización, cando aconteceu o 
finamento, se manifestou a doenza ou se produciu o ingreso nun centro 
hospitalario.  

3. DESCRICIÓN DAS CONDICIÓNS APLICABLES ÁS GARANTÍAS CEDIDAS. MODALIDADE OURO 

3.1 ASISTENCIA MÉDICA E SANITARIA NECESARIA DURANTE UNHA VIAXE 

Se como consecuencia dun accidente ou dunha doenza de carácter imprevisible o 
Asegurado precisa de asistencia médica, cirúrxica, farmacéutica ou hospitalaria, DAS 
organizará a intervención dos profesionais e establecementos sanitarios requiridos para a 
atención do Asegurado ferido ou doente ata os límites de 600 € en España, 50 € para 
gastos odontolóxicos e 6000 € para o ámbito internacional, e farase cargo dos seguintes 
gastos: 

A) Os gastos e honorarios médicos e cirúrxicos. 

B) Os gastos farmacéuticos prescritos por un médico. 

C) Os gastos de hospitalización. 

3.2 GARANTÍAS EN CASO DE DOENZA OU ACCIDENTE DO ASEGURADO DURANTE UNHA VIAXE 

En caso de accidente ou doenza sufridos polo Asegurado, DAS prestará os servizos ou 
farase cargo dos gastos que se detallan a seguir:           

A) Traslado ou repatriación sanitaria dos feridos, dos doentes e dos seus acompañantes. 

1. Traslado do Asegurado ferido ou doente, segundo o criterio médico, ata o centro 
hospitalario máis próximo ou ata o seu domicilio en España.  

2. O control por parte do seu Equipo médico, en contacto co médico que atenda ao 
Asegurado ferido ou doente, para determinar as medidas adecuadas para o 
tratamento que se debe seguir e o medio máis idóneo para o seu eventual traslado 
ata outro centro hospitalario máis adecuado ou ata o seu domicilio. 

3. Se o Asegurado ferido ou doente tivese que ingresar nun centro hospitalario 
situado fóra do municipio onde o Asegurado ten fixado o seu domicilio, DAS farase 
cargo do seu posterior traslado ata o seu domicilio.  

4. Se o resto dos Asegurados acompañantes (que non estivesen feridos ou doentes) 
non se atopasen en condicións de continuar a viaxe polos medios inicialmente 
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previstos, DAS farase cargo de transportalos ao seu domicilio en avión (clase 
turista) ou tren (primeira clase).   

5. Se o Asegurado trasladado viaxase na única compañía dos seus fillos menores de 
quince anos, DAS organizará e tomará ao seu cargo a viaxe, ida e volta, dun auxiliar 
de voo ou dunha persoa designada polo Asegurado, co fin de acompañar aos 
menores no regreso ao seu domicilio en avión (clase turista) ou tren (primeira 
clase). 

O medio de transporte do Asegurado ferido ou doente utilizado en cada caso 
decidirao o Equipo médico de DAS en función da urxencia e da gravidade do caso. 
En Europa e nos países que limitan co Mediterráneo, DAS poderá efectuar o 
traslado mediante un avión sanitario especialmente acondicionado.        

B) Gastos de acompañantes para o Asegurado ferido ou doente.  

Se o estado do Asegurado enfermo ou ferido require a súa hospitalización durante un 
período superior a dez días e non ten acompañante, DAS faise cargo dos seguintes 
gastos: 

1. Gastos de desprazamento (ida e volta) dun familiar do Asegurado ou a persoa que 
este designe (residente en España), en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

2. Se a hospitalización se produce no estranxeiro, os gastos de estadía do 
acompañante, previa presentación das facturas correspondentes, cun límite 
máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días.  

C) Gastos de prolongación da estadía no hotel por prescrición médica do Asegurado 
ferido ou doente. 

Se o estado do Asegurado doente ou ferido non fai que sexa preciso ingresalo nun 
centro hospitalario, pero por prescrición médica aconséllaselle gardar cama e non 
continuar coa viaxe, DAS farase cargo dos gastos de hotel motivados pola prórroga da 
estadía ata que sexa posible continuar coa viaxe ou regresar ao seu domicilio en 
España, cun límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días.                               

3.3 GARANTÍAS EN CASO DE FINAMENTO DO ASEGURADO DURANTE UNHA VIAXE 

En caso de defunción dun Asegurado durante a viaxe, DAS farase cargo de: 

1. O traslado do corpo ata o lugar de inhumación en España. 

2. Os gastos de acondicionamento postmortem (considerándose como tales o 
embalsamamento e o cadaleito de transporte) de acordo cos requisitos legais. Non 
estarán comprendidos os gastos do enterro nin a cerimonia.        

3. Organizar e facerse cargo do regreso ao seu domicilio ou ao lugar de inhumación en 
España dos demais Asegurados, cando non estean en condicións de continuar coa 
viaxe, en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

4. Se o Asegurado falecido viaxase na única compañía dos seus fillos menores de quince 
anos, DAS organizará e tomará ao seu cargo a viaxe, ida e volta, dun auxiliar de voo 
ou dunha persoa designada polo Asegurado, co fin de acompañar aos menores no 
regreso ao seu domicilio en avión (clase turista) ou tren (primeira clase).          
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3.4 GARANTÍAS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN OU FINAMENTO DUN FAMILIAR DURANTE A 
VIAXE ASEGURADA 

Se calquera dos Asegurados tivese que interromper a viaxe a causa do finamento ou 
hospitalización por doenza grave do seu cónxuxe ou parella de feito ou algún dos seus 
fillos, pais, avós, netos, irmáns, sogros, xenros, noras ou cuñados, DAS farase cargo do 
seguinte: 

1. Porá a disposición do Asegurado un billete de ida e volta de avión (clase turista) ou 
tren (primeira clase) desde o lugar onde interrompese a viaxe ao da inhumación ou 
hospitalización en España.  

2. Organizará e farase cargo do regreso ao seu domicilio dos demais Asegurados, cando 
estes non puideran facelo polos medios inicialmente previstos, pondo á súa 
disposición un billete de ida e volta en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

Aos efectos desta garantía, considerarase doenza grave a que precise o seu internamento 
nun hospital durante un período mínimo de sete días. 

O Asegurado poderá trocar o billete de volta por un ata o seu domicilio habitual. 

3.5 GARANTÍA DE TRASLADO DO ASEGURADO EN CASO DE INMOBILIZACIÓN DO VEHÍCULO 
ASEGURADO POR ACCIDENTE OU AVARÍA 

En caso de que o vehículo resultase accidentado ou avariado e precisase da garantía de 
Remolque do vehículo, despois de remolcalo ata un taller próximo ao lugar de 
inmobilización para reparalo e a máis de 25 km do domicilio do Asegurado designado na 
póliza, DAS farase cargo do seguinte: 

1. De facilitarlle ao Asegurado o medio de transporte adecuado ata o taller onde se 
efectuará a reparación. 

2. Dos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida regresar ao seu 
domicilio. Considerarase domicilio de regreso, en todos os casos, o do Asegurado 
designado na póliza. 

A tal fin, se se atopase a menos de 100 km do domicilio, DAS porá á súa disposición un 
billete de tren (primeira clase). Se se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS porá á 
súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren (primeira clase).  

No segundo caso, o Asegurado poderá optar por dispor dun vehículo de alugueiro de 
categoría C para regresar ao seu domicilio, durante un máximo de 48 horas. Non se 
garanten o custo do suplemento por devolver o vehículo nun país distinto ao de recollida, 
os gastos de peaxe nin os de carburante. Queda incluído o custo dun seguro a terceiros, 
facéndose cargo o Asegurado, se desexara contratalo, da diferenza do custo do seguro a 
todo risco.  

O Asegurado poderá optar por substituír esta prestación por unha das dúas seguintes: 

a) Polos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida chegar ao seu 
lugar de destino, sempre que os gastos non superen os de regreso ao domicilio.  
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b) Cando o vehículo inmobilizado por accidente ou avaría non poida repararse o mesmo 
día, polos gastos da estadía nun hotel en espera da reparación, cun límite máximo de 
80 € por día e un máximo de 10 días. 

3. Unha vez reparado o vehículo, de prestar o servizo de transporte necesario para que 
o Asegurado ou a persoa designada por el poidan recoller o vehículo. En caso de que 
o vehículo se estea reparando a menos de 100 km do seu domicilio, DAS porá á súa 
disposición un billete de tren (primeira clase). Se o vehículo se atopase a máis de 100 
km do domicilio, DAS porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren 
(primeira clase).  

3.6 GARANTÍA DE TRASLADO DO ASEGURADO EN CASO DE ROUBO DO VEHÍCULO 
ASEGURADO 

Cando no transcurso dunha viaxe roubasen o vehículo propiedade do Asegurado a máis 
de 25 km do domicilio do Asegurado designado na póliza, DAS farase cargo do seguinte: 

1. Dos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida regresar ao seu 
domicilio. Considerarase domicilio de regreso, en todos os casos, o do Asegurado 
designado na póliza. 

A tal fin, se se atopase a menos de 100 km do domicilio, DAS porá á súa disposición 
un billete de tren (primeira clase). Se se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS 
porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

No segundo caso, o Asegurado poderá optar por dispor dun vehículo de alugueiro de 
categoría C para regresar ao seu domicilio, durante un máximo de 48 horas. Non se 
garanten o custo do suplemento por devolver o vehículo nun país distinto ao de 
recollida, os gastos de peaxe nin os de carburante. Queda incluído o custo dun 
seguro a terceiros, facéndose cargo o Asegurado, se desexara contratalo, da 
diferenza do custo do seguro a todo risco.  

O Asegurado poderá optar por substituír esta prestación por unha das dúas 
seguintes: 

a) Polos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida chegar ao seu 
lugar de destino, sempre que os gastos non superen os de regreso ao domicilio.  

b) Dos gastos xustificados da estadía nun hotel en espera da recuperación do 
vehículo, cun límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

2. En caso de recuperación do vehículo roubado en estado de funcionamento, dos 
gastos de transporte necesarios para que o Asegurado ou unha persoa designada por 
el poidan recoller o vehículo. En caso de que o vehículo se recuperase a menos de 
100 km do seu domicilio, DAS porá á súa disposición un billete de tren (primeira 
clase). Se o vehículo se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS porá á súa 
disposición un billete de avión (clase turista) ou un billete de tren (primeira clase).  

Quedan cubertos os gastos de transporte ata un máximo de seis meses desde a data 
do roubo. 
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Será un requisito indispensable para a prestación desta garantía que o Asegurado 
presentara unha denuncia ante as autoridades competentes. 

3.7 ENVÍO DE MEDICAMENTOS 

Se o ASEGURADO desprazado no estranxeiro utilizou a garantía "Asistencia médica e 
sanitaria necesaria durante unha viaxe", o ASEGURADOR encargarase de buscar e enviar 
o medicamento necesario polo medio máis rápido, en caso de non existir no país onde se 
preste a asistencia.  

O Asegurador asumirá a organización do envío, así coma o custo deste, ata a cantidade 
de 120,00 €. 

3.8 ENVÍO DE OBXECTOS ESQUECIDOS DE PRIMEIRA NECESIDADE 

O Asegurador enviaralle ao Asegurado ao lugar onde se atope os obxectos ou medicinas 
(de acordo coa lexislación dos respectivos países) que se poidan considerar de primeira 
necesidade e que o Asegurado esquecese no seu domicilio ao emprender a viaxe, sempre 
que fosen difíciles de substituír ou moi caros no lugar onde se atope o Asegurado. 

O Asegurador só asumirá a organización do envío, así coma o custo deste, ata a cantidade 
de 250,00 €. 

3.9 RETORNO DO ASEGURADO POR SINISTRO GRAVE NO FOGAR CANDO ESTEA NO 
ESTRANXEIRO 

O ASEGURADOR porá a disposición do ASEGURADO un billete de transporte para o 
regreso ao seu domicilio, en caso de que este deba interromper a viaxe por danos graves 
na súa residencia principal ocasionados por un incendio, sempre que dese lugar á 
intervención dos bombeiros, por un roubo consumado e denunciado ante as autoridades 
policiais ou por inundación grave, que faga imprescindible a súa presenza, que non 
puideran solucionarse coa intervención de familiares directos ou persoas de confianza, 
sempre que o evento se producise despois da data de inicio da viaxe. Ademais, o 
ASEGURADOR farase cargo dun segundo billete para o transporte da persoa que 
acompañaba na súa viaxe ao ASEGURADO que anticipou o seu regreso, sempre que esta 
segunda persoa estea á súa vez asegurada por esta póliza. 

3.10 RESCATE E SALVAMENTO 

En caso de que o vehículo asegurado sufrise unha envorcadura ou unha caída en desnivel 
que imposibilitasen o seu desprazamento cando circulaba por vías ordinarias aptas para a 
circulación, DAS garante o servizo de rescate ou salvamento ata situalo nun lugar 
adecuado para volver circular ou ser remolcado, ata o límite de 1.000 €. 

Considéranse vías ordinarias e aptas para a circulación as autoestradas, as autovías, as 
estradas convencionais, as áreas e zonas de descanso e de servizo situadas nesas vías, as 
calzadas de servizo e as zonas de parada ou estacionamento de calquera clase de 
vehículos, as travesías, as prazas e as rúas ou vías urbanas e interurbanas. 

Quedará cuberto o rescate en vías non ordinarias como son as pistas e camiños de uso 
común públicos ou privados, sempre e cando o lugar de inmobilización do vehículo sexa 
de fácil acceso para a grúa. 



  

 
 
 45 SEGURO DE AUTOMÓBIL | CONDICIÓNS 

XERAIS 

3.11 SERVIZO DE REMOLQUE DO VEHÍCULO 

En caso de inmobilización do vehículo asegurado por accidente ou avaría, DAS garante a 
prestación do servizo de remolque ou transporte do vehículo asegurado desde o lugar de 
inmobilización ata o servizo oficial máis próximo ou ata o taller concertado, cun límite de 
300 km (en caso de forza maior o custo asumido será de 300 euros). 

3.12 REPARACIÓN DE URXENCIA EN ESTRADA 

En caso de avaría ou accidente leve que lle impida ao vehículo asegurado continuar coa 
viaxe polos seus propios medios, DAS farase cargo da prestación do servizo de reparación 
de urxencia en estrada cando fose posible, coa finalidade de que o Asegurado poida 
continuar coa viaxe ou levar o vehículo ao taller a efectuar unha reparación definitiva, 
facéndose cargo dos gastos de desprazamento e da man de obra.  

Consideraranse accidente ou avaría leve aqueles cuxa reparación poida efectuarse fóra 
do taller e nun tempo non superior a 60 minutos de man de obra. 

A efectos desta garantía, terá a consideración de avaría a falta de combustible, o cambio 
de pneumático por una picada ou rebentón e a falta de recarga da batería. Non terán a 
consideración de avaría a falta de recarga de electricidade en vehículos eléctricos nin a 
falta de aire.  

Quedan expresamente excluídos desta garantía o custo do combustible ou os gastos 
derivados do custo das pezas que houbese que substituír. 

3.13 TRANSPORTE DO VEHÍCULO ACCIDENTADO, AVARIADO OU ROUBADO 

Cando no transcurso dunha viaxe o vehículo asegurado resulte accidentado, avariado ou, 
tras un roubo, se recupere con danos que impidan a súa circulación, DAS garante o 
transporte do vehículo ata o taller que designe o Asegurado, próximo ao seu domicilio, e 
faise cargo dos gastos ata un límite de 1000 € nun contorno internacional e da totalidade 
do custo en España. Para que esta garantía estea operativa é necesario que o vehículo 
non poida repararse (de forma definitiva ou de forma provisional que lle permita circular) 
nun prazo de 72 horas desde a inmobilización. 

Se o valor venal do vehículo fose inferior ao importe necesario para a súa reparación, o 
Asegurado poderá optar por substituír esta prestación polas xestións e gastos necesarios 
para proceder ao abandono legal do vehículo ata un importe máximo equivalente ao 
valor venal do vehículo. 

En caso de roubo do vehículo, queda cuberto o transporte do vehículo recuperado ata un 
máximo de seis meses desde a data do roubo. 

DAS non se fai responsable dos atrasos na repatriación do vehículo por causas alleas á 
súa vontade. Tampouco se fai responsable dos danos ou perdas por subtraccións dos 
accesorios do vehículo ou efectos persoais depositados nel. 

3.14 GASTOS DE CUSTODIA DO VEHÍCULO ASEGURADO 

En caso de que, por aplicación das garantías desta póliza, o vehículo asegurado precisase 
custodia de forma previa á súa repatriación ou transporte, DAS farase cargo dela ata o 
límite de 120 €. 
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3.15 ENVÍO DE PEZAS DE RECAMBIO 

Se con motivo dun accidente ou avaría do vehículo asegurado se precisasen para a 
reparación pezas de recambio que non puidesen obterse no municipio no que se atope, 
DAS farase cargo do envío desas pezas anticipando os gastos de transporte. O Asegurado, 
ao finalizar a viaxe, deberá reembolsarlle a DAS as cantidades que anticipase en concepto 
de gastos de transporte.  

DAS non estará obrigada a efectuar esta prestación se as pezas solicitadas non se atopan 
en España ou non se fabrican. Non se garante o custo nin o anticipo das pezas de 
recambio. 

3.16 VEHÍCULO DE SUBSTITUCIÓN 

PRESTACIÓN DUN VEHÍCULO DE SUBSTITUCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso de inmobilización do vehículo Asegurado a causa dun accidente, DAS farase cargo 
da prestación do servizo dun vehículo de alugueiro de categoría C, de acordo coa 
seguinte táboa: 

Man de obra Días de alugueiro máximos 

Máis de 4 horas e ata 8 horas de man de obra 3 días 

Máis de 8 horas e ata 12 horas de man de obra 4 días 

Máis de 12 horas e ata 16 horas de man de obra 5 días 

Máis de 16 horas e ata 24 horas de man de obra 7 días 

Máis de 24 horas e ata 32 horas de man de obra 9 días 

Máis de 32 horas de man de obra 10 días 

DAS resérvase o dereito de comprobar mediante peritaxe o número de horas de man de 
obra. 

En caso de sinistro total o límite máximo da prestación será de 10 días.  

PRESTACIÓN DUN VEHÍCULO DE SUBSTITUCIÓN EN CASO DE ROUBO 

Prestación do servizo 

En caso de roubo do vehículo asegurado, DAS farase cargo da prestación do servizo dun 
vehículo de alugueiro de categoría C durante un máximo de 10 días a partir das 24 horas 
desde a desaparición do vehículo, unha vez presentada a denuncia pola subtracción ante 
a Autoridade competente.  

En caso de recuperación do vehículo asegurado, o Asegurado comprométese a 
comunicarlle esta circunstancia inmediatamente a DAS e a devolver o vehículo de 
substitución. 

En caso de que o vehículo roubado aparecese con danos que precisasen reparación, o 
Asegurado terá dereito a utilizar o vehículo de substitución durante os días que o 
vehículo estivo desaparecido (ata un máximo de 10) máis os días correspondentes á 
paralización por reparación de acordo coas condicións establecidas na garantía de 
Prestación dun vehículo de substitución en caso de accidente.  

PRESTACIÓN DUN VEHÍCULO DE SUBSTITUCIÓN EN CASO DE AVARÍA 
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Prestación do servizo 

En caso de inmobilización do vehículo Asegurado a causa dunha avaría, DAS farase cargo 
da prestación do servizo dun vehículo de alugueiro de categoría C, de acordo coa 
seguinte táboa: 

Man de obra Días de alugueiro máximos 

Máis de 4 horas e ata 8 horas de man de obra 3 días 

Máis de 8 horas e ata 12 horas de man de obra 4 días 

Máis de 12 horas e ata 16 horas de man de 
obra 

5 días 

Máis de 16 horas e ata 24 horas de man de 
obra 

7 días 

Máis de 24 horas e ata 32 horas de man de 
obra 

9 días 

Máis de 32 horas de man de obra 10 días 

 
O Asegurador resérvase o dereito de comprobar mediante peritaxe o número de horas 
de man de obra. 
 
Aos efectos desta prestación, só quedan cubertos os vehículos de antigüidade inferior a 
sete anos no momento da contratación inicial da póliza.  

A) ÁMBITO XEOGRÁFICO 

Garantías do vehículo: Desde o quilómetro cero, en España, Europa e países que limitan 
co Mediterráneo. 

Garantías das persoas e garantías das persoas con motivo do uso do vehículo asegurado: 
A partir de 25 quilómetros do domicilio (10 quilómetros nas illas) en todo o mundo. Para 
a garantía de Asistencia médica e sanitaria necesaria durante unha viaxe, a partir de 100 
km do domicilio do Asegurado. 

B) SINISTROS SEN COBERTURA E EXCLUSIÓNS 

1. Os danos provocados como consecuencia manifesta dun defecto de mantemento 
ou dun fallo mecánico coñecido no momento de iniciar a viaxe, así como 
tampouco os danos provocados por unha falta de reparación definitiva do 
vehículo asegurado que o fornecedor do servizo de asistencia recomendase de 
forma previa. 

2. Os gastos de reparación dos vehículos, con excepción do establecido para a 
garantía de Reparación de urxencia en estrada. 

3. Participación do Asegurado en apostas, desafíos, carreiras, travesías organizadas 
ou rallyes, a condución fóra das vías públicas aptas para a circulación ou a práctica 
de deportes todoterreo (trial, enduro, etc.). 

4. Os orixinados a causa da inxestión de bebidas alcólicas, estupefacientes, drogas 
ou medicamentos, a menos que estes últimos estivesen prescritos por 
facultativos. 
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5. As inmobilizacións do vehículo asegurado por calquera operación de 
mantemento, control ou axuste ou por calquera outra causa distinta das 
determinadas nas garantías aseguradas. 

6. O pagamento de subsidios ou o reembolso de gastos cando supoña un 
enriquecemento inxusto para o Asegurado. 

7. Os feitos deliberadamente causados polo Asegurado, considerando como tales 
aqueles en que o Asegurado provoca consciente e voluntariamente o sinistro ou, 
cando menos, é altamente probable e acéptao para o caso de que se produza 
(dolo directo ou dolo eventual).  

8. O pagamento de prestacións con motivo das garantías contratadas, cuxo servizo 
non se lle solicitou a DAS de forma previa, con excepción dos casos de forza maior 
ou imposibilidade manifesta debidamente acreditativa polo Asegurado. 

9. Os conflitos que proveñan, de forma directa ou indirecta, de feitos producidos por 
enerxía nuclear, alteracións xenéticas, radiacións radioactivas, catástrofes 
naturais, accións bélicas, disturbios e actos terroristas. 

10. A defensa e reclamación en conflitos relacionados con folgas, peches patronais e 
os derivados de decisións e conflitos de carácter colectivo ou que poidan 
impugnarse a través das canles do conflito colectivo. 

11. As consecuencias do suicidio ou intento de suicidio do Asegurado.  

12. Os sinistros que se produciron con motivo da condución por parte do Asegurado 
baixo os efectos de bebidas alcólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, substancias 
psicotrópicas e, en todo caso, cunha taxa de alcol superior á legalmente 
permitida. Do mesmo modo, están excluídos os sinistros que aconteceron con 
motivo da inxestión de medicamentos sen a debida prescrición médica. 

13. Os conflitos derivados da participación do Asegurado en adestramentos, 
competicións ou probas deportivas relacionadas co motor. 

14. Os sinistros que aconteceron con motivo da condución por parte do Asegurado 
sen ter un permiso ou unha licenza de condución válida ou infrinxindo as 
resolucións de suspensión, retirada ou privación do mesmo por parte dunha 
Autoridade administrativa ou xudicial. 

15. As consecuencias polo roubo do vehículo non denunciado ante a Autoridade 
competente nun prazo de 48 horas desde que o Asegurado soubo o feito. 

16. As consecuencias e gastos por doenzas preexistentes ou crónicas que xa padecese 
o Asegurado con anterioridade ao inicio da viaxe ou as que tiveran risco de 
agravación repentina e coñecida polo Asegurado no momento no que iniciou a 
viaxe. 

17. As consecuencias e gastos por convalecencia ou afeccións que, como 
consecuencia de tratamentos médicos previos á viaxe, aínda non estean 
consolidadas. 
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18. As consecuencias que puideran derivarse da non aceptación, o atraso ou o 
adianto por parte do Asegurado do traslado sanitario que lle propuxese o Equipo 
médico designado por DAS. 

19. Os tratamentos médicos ou cirúrxicos que non fosen necesarios a xuízo do equipo 
médico de DAS e que puidesen atrasarse ata o regreso do Asegurado ao seu 
domicilio. 

20. As consecuencias e gastos debidos ao embarazo do Asegurado, excepto no caso 
de complicacións imprevisibles que puideran producirse durante os primeiros seis 
meses.  

21. As consecuencias e gastos debidos a unha interrupción voluntaria do embarazo do 
Asegurado. 

22. As consecuencias e gastos por doenzas derivadas do sida e da hepatite. 

23. As consecuencias e gastos derivados dos tratamentos estéticos. 

24. Os gastos por adquisición ou reposición de lentes, lentes de contacto, audiófonos, 
próteses e aparatos ortopédicos. 

25. Os gastos médicos ou farmacéuticos que teñan un custo inferior a 10 €.  

26. As consecuencias e gastos derivados dun tratamento requirido (ou vacinación) 
previo a unha viaxe ou por falta del.  

27. As lesións, as doenzas e as súas consecuencias derivadas da participación do 
Asegurado en apostas ou competicións deportivas, actividades de risco e deportes 
de aventura. Considéranse actividades de risco, entre outras: O esquí, o boxeo, a 
halterofilia, as artes marciais, o alpinismo, o submarinismo e a inmersión con 
aparellos respiratorios. Considéranse deportes de aventura os deportes aéreos, o 
rafting, o puénting, o barranquismo e similares. 

28. O rescate de persoas no mar, na montaña ou no deserto. 

29. A repatriación por afeccións ou lesións benignas que poidan tratarse in situ e que 
non lle impidan ao Asegurado proseguir coa viaxe. 

30. Os gastos de taxi, restaurante e hotel sen autorización previa. 

31. As prestacións derivadas das avarías repetitivas ocasionadas pola falta de 
reparación do vehículo. 

32. As prestacións derivadas da perda, esquecemento, rotura ou roubo das chaves. 

33. As prestacións derivadas da picada ou rebentón dunha soa roda. 

34. As prestacións derivadas dos problemas ou avarías que non lle impidan circular ao 
vehículo (por exemplo, a falta de aire acondicionado). 

C) ÁMBITO TEMPORAL 

Quedan cubertos os sinistros que se producisen durante a vixencia da póliza. A 
efectos da cobertura desta póliza, enténdese que os sinistros ocorreron nas 
seguintes datas: 
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1. Con respecto ás prestacións co vehículo asegurado, enténdese que o sinistro 
ocorreu no momento en que se produciu o accidente, avaría ou roubo que deu 
lugar á petición de asistencia por parte do Asegurado.  

2. Con respecto ás prestacións relativas ás persoas: 

 Se se derivan dun accidente, avaría ou roubo na data en que se produciron 
estes feitos. 

 Se se derivan do finamento, doenzas ou hospitalización, cando aconteceu o 
finamento, se manifestou a doenza ou se produciu o ingreso nun centro 
hospitalario. 

4. DESCRICIÓN DAS CONDICIÓNS APLICABLES ÁS GARANTÍAS. MODALIDADE PLATINO 

4.1 ASISTENCIA MÉDICA E SANITARIA NECESARIA DURANTE UNHA VIAXE 

Se como consecuencia dun accidente ou dunha doenza de carácter imprevisible o 
Asegurado precisa de asistencia médica, cirúrxica, farmacéutica ou hospitalaria, DAS 
organizará a intervención dos profesionais e establecementos sanitarios requiridos para a 
atención do Asegurado ferido ou doente ata os límites de 1500 € en España, 300 € para 
gastos odontolóxicos e 9000 € para o ámbito internacional, e farase cargo dos seguintes 
gastos: 

A) Os gastos e honorarios médicos e cirúrxicos. 

B) Os gastos farmacéuticos prescritos por un médico. 

C) Os gastos de hospitalización. 

4.2 GARANTÍAS EN CASO DE DOENZA OU ACCIDENTE DO ASEGURADO DURANTE UNHA VIAXE 

En caso de accidente ou doenza sufridos polo Asegurado, DAS prestará os servizos ou 
farase cargo dos gastos que se detallan a seguir:  

A) Traslado ou repatriación sanitaria dos feridos, dos doentes e dos seus acompañantes. 

1. Traslado do Asegurado ferido ou doente, segundo o criterio médico, ata o centro 
hospitalario máis próximo ou ata o seu domicilio en España.  

2. O control por parte do seu Equipo médico, en contacto co médico que atenda ao 
Asegurado ferido ou doente, para determinar as medidas adecuadas para o 
tratamento que se debe seguir e o medio máis idóneo para o seu eventual 
traslado ata outro centro hospitalario máis adecuado ou ata o seu domicilio. 

3. Se o Asegurado ferido ou doente tivese que ingresar nun centro hospitalario 
situado fóra do municipio onde o Asegurado ten fixado o seu domicilio, DAS 
farase cargo do seu posterior traslado ata o seu domicilio.  

4. Se o resto dos Asegurados acompañantes (que non estivesen feridos ou doentes) 
non se atopasen en condicións de continuar a viaxe polos medios inicialmente 
previstos, DAS farase cargo de transportalos ao seu domicilio en avión (clase 
turista) ou tren (primeira clase).   
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5. Se o Asegurado trasladado viaxase na única compañía dos seus fillos menores de 
quince anos, DAS organizará e tomará ao seu cargo a viaxe, ida e volta, dun 
auxiliar de voo ou dunha persoa designada polo Asegurado, co fin de acompañar 
aos menores no regreso ao seu domicilio en avión (clase turista) ou tren (primeira 
clase).             

O medio de transporte do Asegurado ferido ou doente utilizado en cada caso 
decidirao o Equipo médico de DAS en función da urxencia e da gravidade do caso. 
En Europa e nos países que limitan co Mediterráneo, DAS poderá efectuar o 
traslado mediante un avión sanitario especialmente acondicionado.        

B) Gastos de acompañantes para o Asegurado ferido ou doente. 

Se o estado do Asegurado enfermo ou ferido require a súa hospitalización durante 
un período superior a dez días e non ten acompañante, DAS faise cargo dos seguintes 
gastos: 

1. Gastos de desprazamento (ida e volta) dun familiar do Asegurado ou a persoa 
que este designe (residente en España), en avión (clase turista) ou tren (primeira 
clase). 

2. Se a hospitalización se produce no estranxeiro, os gastos de estadía do 
acompañante, previa presentación das facturas correspondentes, cun límite 
máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

C) Gastos de prolongación da estadía no hotel por prescrición médica do Asegurado 
ferido ou doente. 

Se o estado do Asegurado doente ou ferido non fai que sexa preciso ingresalo nun 
centro hospitalario, pero por prescrición médica aconséllaselle gardar cama e non 
continuar coa viaxe, DAS farase cargo dos gastos de hotel motivados pola prórroga 
da estadía ata que sexa posible continuar coa viaxe ou regresar ao seu domicilio en 
España, cun límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

4.3 GARANTÍAS EN CASO DE FINAMENTO DO ASEGURADO DURANTE UNHA VIAXE 

En caso de defunción dun Asegurado durante a viaxe, DAS farase cargo de: 

1. O traslado do corpo ata o lugar de inhumación en España. 

2. Os gastos de acondicionamento postmortem (considerándose como tales o 
embalsamamento e o cadaleito de transporte) de acordo cos requisitos legais. Non 
estarán comprendidos os gastos do enterro nin a cerimonia.        

3. Organizar e facerse cargo do regreso ao seu domicilio ou ao lugar de inhumación en 
España dos demais Asegurados, cando non estean en condicións de continuar coa 
viaxe, en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

4. Se o Asegurado falecido viaxase na única compañía dos seus fillos menores de quince 
anos, DAS organizará e tomará ao seu cargo a viaxe, ida e volta, dun auxiliar de voo 
ou dunha persoa designada polo Asegurado, co fin de acompañar aos menores no 
regreso ao seu domicilio en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 
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4.4 GARANTÍAS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN OU FINAMENTO DUN FAMILIAR DURANTE A 
VIAXE ASEGURADA 

Se calquera dos Asegurados tivese que interromper a viaxe a causa do finamento ou 
hospitalización por doenza grave do seu cónxuxe ou parella de feito ou algún dos seus 
fillos, pais, avós, netos, irmáns, sogros, xenros, noras ou cuñados, DAS farase cargo do 
seguinte: 

1. Porá a disposición do Asegurado un billete de ida e volta de avión (clase turista) ou 
tren (primeira clase) desde o lugar onde interrompese a viaxe ao da inhumación ou 
hospitalización en España.  

2. Organizará e farase cargo do regreso ao seu domicilio dos demais Asegurados, cando 
estes non puideran facelo polos medios inicialmente previstos, pondo á súa 
disposición un billete de ida e volta en avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

Aos efectos desta garantía, considerarase doenza grave a que precise o seu 
internamento nun hospital durante un período mínimo de sete días. 

O Asegurado poderá trocar o billete de volta por un ata o seu domicilio habitual. 

4.5 GARANTÍA DE TRASLADO DO ASEGURADO EN CASO DE INMOBILIZACIÓN DO VEHÍCULO 
ASEGURADO POR ACCIDENTE OU AVARÍA 

En caso de que o vehículo resultase accidentado ou avariado e precisase da garantía de 
Remolque do vehículo, despois de remolcalo ata un taller próximo ao lugar de 
inmobilización para reparalo e a máis de 25 km do domicilio do Asegurado designado na 
póliza, DAS farase cargo do seguinte: 

1. De facilitarlle ao Asegurado o medio de transporte adecuado ata o taller onde se 
efectuará a reparación. 

2. Dos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida regresar ao seu 
domicilio. Considerarase domicilio de regreso, en todos os casos, o do Asegurado 
designado na póliza. 

A tal fin, se se atopase a menos de 100 km do domicilio, DAS porá á súa disposición 
un billete de tren (primeira clase). Se se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS 
porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren (primeira clase).  

No segundo caso, o Asegurado poderá optar por dispor dun vehículo de alugueiro de 
categoría C para regresar ao seu domicilio, durante un máximo de 48 horas. Non se 
garanten o custo do suplemento por devolver o vehículo nun país distinto ao de 
recollida, os gastos de peaxe nin os de carburante. Queda incluído o custo dun 
seguro a terceiros, facéndose cargo o Asegurado, se desexara contratalo, da 
diferenza do custo do seguro a todo risco.  

O Asegurado poderá optar por substituír esta prestación por unha das dúas 
seguintes: 

a) Polos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida chegar ao 
seu lugar de destino, sempre que os gastos non superen os de regreso ao 
domicilio.  
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b) Cando o vehículo inmobilizado por accidente ou avaría non poida repararse o 
mesmo día, polos gastos da estadía nun hotel en espera da reparación, cun 
límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

3. Unha vez reparado o vehículo, de prestar o servizo de transporte necesario para que 
o Asegurado ou a persoa designada por el poidan recoller o vehículo. En caso de que 
o vehículo se estea reparando a menos de 100 km do seu domicilio, DAS porá á súa 
disposición un billete de tren (primeira clase). Se o vehículo se atopase a máis de 100 
km do domicilio, DAS porá á súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren 
(primeira clase).  

4.6 GARANTÍA DE TRASLADO DO ASEGURADO EN CASO DE ROUBO DO VEHÍCULO 
ASEGURADO 

Cando no transcurso dunha viaxe roubasen o vehículo propiedade do Asegurado a máis 
de 25 km do domicilio do Asegurado designado na póliza, DAS farase cargo do seguinte: 

1. Dos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida regresar ao seu 
domicilio. Considerarase domicilio de regreso, en todos os casos, o do Asegurado 
designado na póliza. 

A tal fin, se se atopase a menos de 100 km do domicilio, DAS porá á súa disposición un 
billete de tren (primeira clase). Se se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS porá á 
súa disposición un billete de avión (clase turista) ou tren (primeira clase). 

No segundo caso, o Asegurado poderá optar por dispor dun vehículo de alugueiro de 
categoría C para regresar ao seu domicilio, durante un máximo de 48 horas. Non se 
garanten o custo do suplemento por devolver o vehículo nun país distinto ao de recollida, 
os gastos de peaxe nin os de carburante. Queda incluído o custo dun seguro a terceiros, 
facéndose cargo o Asegurado, se desexara contratalo, da diferenza do custo do seguro a 
todo risco.  

O Asegurado poderá optar por substituír esta prestación por unha das dúas seguintes: 

a) Polos gastos de transporte necesarios para que o Asegurado poida chegar ao 
seu lugar de destino, sempre que os gastos non superen os de regreso ao 
domicilio.  

b) Dos gastos xustificados da estadía nun hotel en espera da recuperación do 
vehículo, cun límite máximo de 80 € por día e un máximo de 10 días. 

2. En caso de recuperación do vehículo roubado en estado de funcionamento, dos 
gastos de transporte necesarios para que o Asegurado ou unha persoa designada por 
el poidan recoller o vehículo. En caso de que o vehículo se recuperase a menos de 
100 km do seu domicilio, DAS porá á súa disposición un billete de tren (primeira 
clase). Se o vehículo se atopase a máis de 100 km do domicilio, DAS porá á súa 
disposición un billete de avión (clase turista) ou un billete de tren (primeira clase).  

Quedan cubertos os gastos de transporte ata un máximo de seis meses desde a data do 
roubo. 
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Será un requisito indispensable para a prestación desta garantía que o Asegurado 
presentara unha denuncia ante as autoridades competentes. 

4.7 ENVÍO DE MEDICAMENTOS 

Se o ASEGURADO desprazado no estranxeiro utilizou a garantía "Asistencia médica e 
sanitaria necesaria durante unha viaxe", o ASEGURADOR encargarase de buscar e enviar 
o medicamento necesario polo medio máis rápido, en caso de non existir no país onde se 
preste a asistencia.  

O Asegurador asumirá a organización do envío, así coma o custo deste, ata a cantidade 
de 120,00 €. 

4.8 ENVÍO DE OBXECTOS ESQUECIDOS DE PRIMEIRA NECESIDADE 

O Asegurador enviaralle ao Asegurado ao lugar onde se atope os obxectos ou medicinas 
(de acordo coa lexislación dos respectivos países) que se poidan considerar de primeira 
necesidade e que o Asegurado esquecese no seu domicilio ao emprender a viaxe, sempre 
que fosen difíciles de substituír ou moi caros no lugar onde se atope o Asegurado. 

O Asegurador só asumirá a organización do envío, así coma o custo deste, ata a cantidade 
de 250,00 €. 

4.9 RETORNO DO ASEGURADO POR SINISTRO GRAVE NO FOGAR CANDO ESTEA NO 
ESTRANXEIRO 

O ASEGURADOR porá a disposición do ASEGURADO un billete de transporte para o 
regreso ao seu domicilio, en caso de que este deba interromper a viaxe por danos graves 
na súa residencia principal ocasionados por un incendio, sempre que dese lugar á 
intervención dos bombeiros, por un roubo consumado e denunciado ante as autoridades 
policiais ou por inundación grave, que faga imprescindible a súa presenza, que non 
puideran solucionarse coa intervención de familiares directos ou persoas de confianza, 
sempre que o evento se producise despois da data de inicio da viaxe. Do mesmo modo, o 
ASEGURADOR farase cargo dun segundo billete para o transporte da persoa que 
acompañaba na súa viaxe ao ASEGURADO que anticipou o seu regreso, sempre que esta 
segunda persoa estea á súa vez asegurada por esta póliza. 

4.10 RESCATE E SALVAMENTO 

En caso de que o vehículo asegurado sufrise unha envorcadura ou unha caída en desnivel 
que imposibilitasen o seu desprazamento cando circulaba por vías ordinarias aptas para a 
circulación, DAS garante o servizo de rescate ou salvamento ata situalo nun lugar 
adecuado para volver circular ou ser remolcado, ata o límite de 1.000 €. 

Considéranse vías ordinarias e aptas para a circulación as autoestradas, as autovías, as 
estradas convencionais, as áreas e zonas de descanso e de servizo situadas nesas vías, as 
calzadas de servizo e as zonas de parada ou estacionamento de calquera clase de 
vehículos, as travesías, as prazas e as rúas ou vías urbanas e interurbanas. 

Quedará cuberto o rescate en vías non ordinarias como son as pistas e camiños de uso 
común públicos ou privados, sempre e cando o lugar de inmobilización do vehículo sexa 
de fácil acceso para a grúa. 
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4.11 SERVIZO DE REMOLQUE DO VEHÍCULO 

En caso de inmobilización do vehículo asegurado por accidente ou avaría, DAS garante a 
prestación do servizo de remolque ou transporte do vehículo asegurado desde o lugar de 
inmobilización ata o servizo oficial máis próximo ou ata o taller concertado, cun límite de 
300 km (en caso de forza maior o custo asumido será de 300 euros). 

4.12 REPARACIÓN DE URXENCIA EN ESTRADA 

En caso de avaría ou accidente leve que lle impida ao vehículo asegurado continuar coa 
viaxe polos seus propios medios, DAS farase cargo da prestación do servizo de reparación 
de urxencia en estrada cando fose posible, coa finalidade de que o Asegurado poida 
continuar coa viaxe ou levar o vehículo ao taller a efectuar unha reparación definitiva, 
facéndose cargo dos gastos de desprazamento e da man de obra.  

Consideraranse accidente ou avaría leve aqueles cuxa reparación poida efectuarse fóra 
do taller e nun tempo non superior a 60 minutos de man de obra. 

A efectos desta garantía, terá a consideración de avaría a falta de combustible, o cambio 
de pneumático por una picada ou rebentón e a falta de recarga da batería. Non terán a 
consideración de avaría a falta de recarga de electricidade en vehículos eléctricos nin a 
falta de aire.  

Quedan expresamente excluídos desta garantía o custo do combustible ou os gastos 
derivados do custo das pezas que houbese que substituír. 

4.13 TRANSPORTE DO VEHÍCULO ACCIDENTADO, AVARIADO OU ROUBADO 

Cando no transcurso dunha viaxe o vehículo asegurado resulte accidentado, avariado ou, 
tras un roubo, se recupere con danos que impidan a súa circulación, DAS garante o 
transporte do vehículo ata o taller que designe o Asegurado, próximo ao seu domicilio, e 
faise cargo dos gastos ata un límite de 1.000 € nun contorno internacional e da totalidade 
do custo en España. Para que esta garantía estea operativa é necesario que o vehículo 
non poida repararse (de forma definitiva ou de forma provisional que lle permita circular) 
nun prazo de 72 horas desde a inmobilización. 

Se o valor venal do vehículo fose inferior ao importe necesario para a súa reparación, o 
Asegurado poderá optar por substituír esta prestación polas xestións e gastos necesarios 
para proceder ao abandono legal do vehículo ata un importe máximo equivalente ao 
valor venal do vehículo. 

En caso de roubo do vehículo, queda cuberto o transporte do vehículo recuperado ata un 
máximo de seis meses desde a data do roubo. 

DAS non se fai responsable dos atrasos na repatriación do vehículo por causas alleas á 
súa vontade. Tampouco se fai responsable dos danos ou perdas por subtraccións dos 
accesorios do vehículo ou efectos persoais depositados nel. 

4.14 GASTOS DE CUSTODIA DO VEHÍCULO ASEGURADO 

En caso de que, por aplicación das garantías desta póliza, o vehículo asegurado precisase 
custodia de forma previa á súa repatriación ou transporte, DAS farase cargo dela ata o 
límite de 120 €. 
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4.15 ENVÍO DE PEZAS DE RECAMBIO 

Se con motivo dun accidente ou avaría do vehículo asegurado se precisasen para a 
reparación pezas de recambio que non puidesen obterse no municipio no que se atope, 
DAS farase cargo do envío desas pezas anticipando os gastos de transporte. O Asegurado, 
ao finalizar a viaxe, deberá reembolsarlle a DAS as cantidades que anticipase en concepto 
de gastos de transporte.  

DAS non estará obrigada a efectuar esta prestación se as pezas solicitadas non se atopan 
en España ou non se fabrican. Non se garante o custo nin o anticipo das pezas de 
recambio. 

4.16 VEHÍCULO DE SUBSTITUCIÓN 

PRESTACIÓN DUN VEHÍCULO DE SUBSTITUCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso de inmobilización do vehículo Asegurado a causa dun accidente, DAS farase cargo 
da prestación do servizo dun vehículo de alugueiro de categoría C, de acordo coa 
seguinte táboa: 

Man de obra Días de alugueiro máximos 

Máis de 4 horas e ata 8 horas de man de 
obra 

3 días 

Máis de 8 horas e ata 12 horas de man 
de obra 

4 días 

Máis de 12 horas e ata 16 horas de man 
de obra 

5 días 

Máis de 16 horas e ata 24 horas de man 
de obra 

7 días 

Máis de 24 horas e ata 32 horas de man 
de obra 

9 días 

Máis de 32 horas e ata 40 horas de man 
de obra 

11 días 

Máis de 40 horas e ata 48 horas de man 
de obra 

13 días 

Máis de 48 horas e ata 56 horas de man 
de obra 

18 días 

Máis de 56 horas e ata 64 horas de man 
de obra 

20 días 

Máis de 64 horas de man de obra 30 días 

DAS resérvase o dereito de comprobar mediante peritaxe o número de horas de man de 
obra. 

En caso de sinistro total o límite máximo da prestación será de 30 días.  

PRESTACIÓN DUN VEHÍCULO DE SUBSTITUCIÓN EN CASO DE ROUBO 

Prestación do servizo 

En caso de roubo do vehículo asegurado, DAS farase cargo da prestación do servizo dun 
vehículo de alugueiro de categoría C durante un máximo de 30 días a partir das 24 horas 
desde a desaparición do vehículo, unha vez presentada a denuncia pola subtracción ante 
a Autoridade competente.  

En caso de recuperación do vehículo asegurado, o Asegurado comprométese a 
comunicarlle esta circunstancia inmediatamente a DAS e a devolver o vehículo de 
substitución. 
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En caso de que o vehículo roubado aparecese con danos que precisasen reparación, o 
Asegurado terá dereito a utilizar o vehículo de substitución durante os días que o 
vehículo estivo desaparecido (ata un máximo de 30) máis os días correspondentes á 
paralización por reparación de acordo coas condicións establecidas na garantía de 
Prestación dun vehículo de substitución en caso de accidente.  

PRESTACIÓN DUN VEHÍCULO DE SUBSTITUCIÓN EN CASO DE AVARÍA 

Prestación do servizo: 

En caso de inmobilización do vehículo Asegurado a causa dunha avaría, DAS farase cargo 
da prestación do servizo dun vehículo de alugueiro de categoría C, de acordo coa 
seguinte táboa: 

Man de obra Días de alugueiro máximos 

Máis de 4 horas e ata 8 horas de man de 
obra 

3 días 

Máis de 8 horas e ata 12 horas de man 
de obra 

4 días 

Máis de 12 horas e ata 16 horas de man 
de obra 

5 días 

Máis de 16 horas e ata 24 horas de man 
de obra 

7 días 

Máis de 24 horas e ata 32 horas de man 
de obra 

9 días 

Máis de 32 horas e ata 40 horas de man 
de obra 

11 días 

Máis de 40 horas e ata 48 horas de man 
de obra 

13 días 

Máis de 48 horas e ata 56 horas de man 
de obra 

18 días 

Máis de 56 horas e ata 64 horas de man 
de obra 

20 días 

Máis de 64 horas de man de obra 30 días 

 O Asegurador resérvase o dereito de comprobar mediante peritaxe o número de horas 
de man de obra. 

Aos efectos desta prestación, só quedan cubertos os vehículos de antigüidade inferior a 
sete anos no momento da contratación inicial da póliza.  

A) ÁMBITO XEOGRÁFICO 

Garantías do vehículo: Desde o quilómetro cero, en España, Europa e países que 
limitan co Mediterráneo. 

Garantías das persoas e garantías das persoas con motivo do uso do vehículo 
asegurado: A partir de 25 quilómetros do domicilio (10 quilómetros nas illas) en 
todo o mundo. Para a garantía de Asistencia médica e sanitaria necesaria durante 
unha viaxe, a partir de 100 km do domicilio do Asegurado. 

B) SINISTROS SEN COBERTURA E EXCLUSIÓNS 

1. Os danos provocados como consecuencia manifesta dun defecto de mantemento 
ou dun fallo mecánico coñecido no momento de iniciar a viaxe, así como 
tampouco os danos provocados por unha falta de reparación definitiva do 
vehículo asegurado que o fornecedor do servizo de asistencia recomendase de 
forma previa. 
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2. Os gastos de reparación dos vehículos, con excepción do establecido para a 
garantía de Reparación de urxencia en estrada. 

3. Participación do Asegurado en apostas, desafíos, carreiras, travesías organizadas 
ou rallyes, a condución fóra das vías públicas aptas para a circulación ou a práctica 
de deportes todoterreo (trial, enduro, etc.). 

4. Os orixinados a causa da inxestión de bebidas alcólicas, estupefacientes, drogas 
ou medicamentos, a menos que estes últimos estivesen prescritos por 
facultativos. 

5. As inmobilizacións do vehículo asegurado por calquera operación de 
mantemento, control ou axuste ou por calquera outra causa distinta das 
determinadas nas garantías aseguradas. 

6. O pagamento de subsidios ou o reembolso de gastos cando supoña un 
enriquecemento inxusto para o Asegurado. 

7. Os feitos deliberadamente causados polo Asegurado, considerando como tales 
aqueles en que o Asegurado provoca consciente e voluntariamente o sinistro ou, 
cando menos, é altamente probable e acéptao para o caso de que se produza 
(dolo directo ou dolo eventual).  

8. O pagamento de prestacións con motivo das garantías contratadas, cuxo servizo 
non se lle solicitou a DAS de forma previa, con excepción dos casos de forza maior 
ou imposibilidade manifesta debidamente acreditativa polo Asegurado. 

9. Os conflitos que proveñan, de forma directa ou indirecta, de feitos producidos por 
enerxía nuclear, alteracións xenéticas, radiacións radioactivas, catástrofes 
naturais, accións bélicas, disturbios e actos terroristas. 

10. A defensa e reclamación en conflitos relacionados con folgas, peches patronais e 
os derivados de decisións e conflitos de carácter colectivo ou que poidan 
impugnarse a través das canles do conflito colectivo. 

11. As consecuencias do suicidio ou intento de suicidio do Asegurado.  

12. Os sinistros que se produciron con motivo da condución por parte do Asegurado 
baixo os efectos de bebidas alcólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, substancias 
psicotrópicas e, en todo caso, cunha taxa de alcol superior á legalmente 
permitida. Do mesmo modo, están excluídos os sinistros que aconteceron con 
motivo da inxestión de medicamentos sen a debida prescrición médica. 

13. Os conflitos derivados da participación do Asegurado en adestramentos, 
competicións ou probas deportivas relacionadas co motor. 

14. Os sinistros que aconteceron con motivo da condución por parte do Asegurado 
sen ter un permiso ou unha licenza de condución válida ou infrinxindo as 
resolucións de suspensión, retirada ou privación do mesmo por parte dunha 
Autoridade administrativa ou xudicial. 

15. As consecuencias polo roubo do vehículo non denunciado ante a Autoridade 
competente nun prazo de 48 horas desde que o Asegurado soubo o feito. 
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16. As consecuencias e gastos por doenzas preexistentes ou crónicas que xa padecese 
o Asegurado con anterioridade ao inicio da viaxe ou as que tiveran risco de 
agravación repentina e coñecida polo Asegurado no momento no que iniciou a 
viaxe. 

17. As consecuencias e gastos por convalecencia ou afeccións que, como 
consecuencia de tratamentos médicos previos á viaxe, aínda non estean 
consolidadas. 

18. As consecuencias que puideran derivarse da non aceptación, o atraso ou o 
adianto por parte do Asegurado do traslado sanitario que lle propuxese o Equipo 
médico designado por DAS. 

19. Os tratamentos médicos ou cirúrxicos que non fosen necesarios a xuízo do equipo 
médico de DAS e que puidesen atrasarse ata o regreso do Asegurado ao seu 
domicilio. 

20. As consecuencias e gastos debidos ao embarazo do Asegurado, excepto no caso 
de complicacións imprevisibles que puideran producirse durante os primeiros seis 
meses.  

21. As consecuencias e gastos debidos a unha interrupción voluntaria do embarazo do 
Asegurado. 

22. As consecuencias e gastos por doenzas derivadas do sida e da hepatite. 

23. As consecuencias e gastos derivados dos tratamentos estéticos. 

24. Os gastos por adquisición ou reposición de lentes, lentes de contacto, audiófonos, 
próteses e aparatos ortopédicos. 

25. Os gastos médicos ou farmacéuticos que teñan un custo inferior a 10 €.  

26. As consecuencias e gastos derivados dun tratamento requirido (ou vacinación) 
previo a unha viaxe ou por falta del.  

27. As lesións, as doenzas e as súas consecuencias derivadas da participación do 
Asegurado en apostas ou competicións deportivas, actividades de risco e deportes 
de aventura. Considéranse actividades de risco, entre outras: O esquí, o boxeo, a 
halterofilia, as artes marciais, o alpinismo, o submarinismo e a inmersión con 
aparellos respiratorios. Considéranse deportes de aventura os deportes aéreos, o 
rafting, o puénting, o barranquismo e similares. 

28. O rescate de persoas no mar, na montaña ou no deserto. 

29. A repatriación por afeccións ou lesións benignas que poidan tratarse in situ e que 
non lle impidan ao Asegurado proseguir coa viaxe. 

30. Os gastos de taxi, restaurante e hotel sen autorización previa. 

31. As prestacións derivadas das avarías repetitivas ocasionadas pola falta de 
reparación do vehículo. 

32. As prestacións derivadas da perda, esquecemento, rotura ou roubo das chaves. 

33. As prestacións derivadas da picada ou rebentón dunha soa roda. 
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34. As prestacións derivadas dos problemas ou avarías que non lle impidan circular ao 
vehículo (por exemplo, a falta de aire acondicionado). 

C) ÁMBITO TEMPORAL 

Quedan cubertos os sinistros que se producisen durante a vixencia da póliza. A 
efectos da cobertura desta póliza, enténdese que os sinistros ocorreron nas 
seguintes datas: 

1. Con respecto ás prestacións co vehículo asegurado, enténdese que o sinistro 
ocorreu no momento en que se produciu o accidente, avaría ou roubo que deu 
lugar á petición de asistencia por parte do Asegurado.  

2. Con respecto ás prestacións relativas ás persoas: 

 Se se derivan dun accidente, avaría ou roubo na data en que se produciron 
estes feitos. 

 Se se derivan do finamento, doenzas ou hospitalización, cando aconteceu o 
finamento, se manifestou a doenza ou se produciu o ingreso nun centro 
hospitalario.  

 

 

PROTECCIÓN XURÍDICA 

CONDICIÓNS XERAIS. 

A protección xurídica do condutor prestarase a través da Sociedade DAS DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA 
Y DE SINIESTROS INTERNATIONAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, ("DAS"), cuxos datos figuran nas 
Condicións particulares da Póliza. 

As coberturas e exclusións réxense polas Condicións xerais de Defensa xurídica que se indican a 
continuación; no que non se recolle nelas, aplicaranse as restantes condicións da Póliza. 

Se o tomador ou o asegurado requiren algún dos servizos cubertos por esta garantía, chame ou 
comuníquello por fax ou correo electrónico a DAS. 

Cando se produza un feito que poida dar lugar á prestación dalgún dos servizos cubertos, será requisito 
indispensable solicitar a intervención de DAS para a súa xestión e, se procede, para obter a 
correspondente autorización.  

1. DEFENSA PENAL POR OMISIÓN DO DEBER DE SOCORRO, CONDUCIÓN BAIXO OS EFECTOS DO 
ALCOL, DAS DROGAS, DOS ESTUPEFACIENTES OU DE SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS E 
CONDUCIÓN CON EXCESO DE VELOCIDADE CO VEHÍCULO ASEGURADO. 

DAS garante a defensa da responsabilidade penal do condutor asegurado nos procesos penais que se 
sigan contra el polos seguintes delitos cometidos con motivo do uso e circulación do vehículo designado 
nas Condicións particulares. Garántese a primeira asistencia ao detido na comisaría así como a 
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prestación de fianzas penais tendentes a garantir a liberdade provisional do Asegurado, a súa 
presentación a xuízo ou responder do pagamento das custas xudiciais:  

1- Delito de omisión do deber de socorro. 

2- Delito de condución baixo os efectos de bebidas alcólicas, drogas tóxicas, estupefacientes ou 
substancias psicotrópicas. 

3- Delito de condución a unha velocidade superior á permitida regulamentariamente en 60 km/h 
en vía urbana ou en 80 km/h en vía interurbana. 

Se o Asegurado fose condenado por un destes delitos en concurso cun delito de temeridade manifesta e 
perigo concreto para a vida ou a integridade das persoas ou con outro delito doloso, estará obrigado a 
reembolsarlle a DAS todos os gastos de defensa xurídica en que incorrese. 

Con respecto ao delito de omisión do deber de socorro, garántese tamén a defensa penal dos 
ocupantes transportados gratuitamente no vehículo asegurado, sempre que o solicitase expresamente 
o Asegurado designado na póliza.  

2. DEFENSA PENAL POR IMPRUDENCIA DURANTE A CIRCULACIÓN CO VEHÍCULO ASEGURADO  

DAS garante a defensa da responsabilidade penal do Asegurado nos procesos penais que se sigan contra 
el por delitos ou faltas cometidos imprudentemente durante a circulación co vehículo designado nas 
Condicións particulares. Garántese a primeira asistencia ao detido na comisaría así como a prestación 
de fianzas penais tendentes a garantir a liberdade provisional do Asegurado, a súa presentación a xuízo 
ou responder do pagamento das custas xudiciais. 

Garántese tamén a defensa penal dos ocupantes transportados gratuitamente no vehículo asegurado, 
sempre que o solicitase expresamente o Asegurado designado na póliza.  

3. DEFENSA PENAL RELACIONADA CO USO DO VEHÍCULO ASEGURADO  

En procesos penais por delitos ou faltas cometidas imprudentemente, DAS garante a defensa dos 
seguintes Asegurados: 

A) Do condutor nos procedementos aos que se vexa sometido: 

  Polos danos producidos polos obxectos ou mercadorías transportados no vehículo 
asegurado, sexan propios ou alleos. 

  Por feitos distintos aos da circulación, sempre que teñan relación directa co vehículo 
asegurado e non teñan orixe contractual. 

B) Do Asegurado designado na póliza nos procedementos aos que se vexa sometido por feitos 
distintos aos da circulación, sempre que teñan relación directa co vehículo asegurado e non 
teñan orixe contractual. 

C) Derrogando parcialmente a exclusión prevista na sección de Exclusións, dos fillos menores de 
idade do Asegurado designado na póliza cando conduzan o vehículo asegurado sen o 
coñecemento ou autorización del, aínda que carezan de permiso de condución. 
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Garántese a primeira asistencia ao detido na comisaría así como a prestación de fianzas penais 
tendentes a garantir a liberdade provisional do Asegurado, a súa presentación a xuízo ou responder do 
pagamento das custas xudiciais. 

4. RECLAMACIÓN NON CONTRACTUAL POLOS DANOS OCASIONADOS DURANTE A CIRCULACIÓN 
CO VEHÍCULO ASEGURADO 

DAS garántelle ao Asegurado a reclamación dos seus danos e prexuízos ao terceiro responsable, 
ocasionados durante a circulación con motivo do uso e circulación do vehículo indicado nas Condicións 
particulares. Non queda cuberta a reclamación dos danos que sexan consecuencia do incumprimento 
dun contrato por parte dun terceiro. Queda cuberta a reclamación tanto amigable como a través dun 
procedemento xudicial ou administrativo. 

En caso de finamento do Asegurado, poderán exercitar a reclamación os familiares prexudicados. 

Garántese tamén a reclamación dos danos e prexuízos sufridos polos ocupantes transportados 
gratuitamente no vehículo asegurado, sempre que o solicitase expresamente o Asegurado designado na 
póliza. Garántese tamén expresamente a reclamación que o ocupante puidera dirixirlle ao condutor, ao 
propietario do vehículo ou á súa compañía aseguradora de responsabilidade civil. 

5. RECLAMACIÓN NON CONTRACTUAL POR DANOS RELACIONADA CO USO DO VEHÍCULO 
ASEGURADO  

DAS garante a reclamación dos danos e prexuízos sufridos polo Asegurado por feitos alleos á circulación 
de vehículos, sempre que teñan relación directa co vehículo asegurado e non teñan orixe contractual 
(como derrubamentos de obras, explosións, inundacións ou incendios que lle causen danos materiais ao 
vehículo). Queda cuberta a reclamación tanto amigable como a través dun procedemento xudicial ou 
administrativo. 

Non queda cuberta a reclamación dos danos que sexan consecuencia do incumprimento dun contrato 
por parte dun terceiro. 

6. ADIANTO DA INDEMNIZACIÓN AMIGABLE E XUDICIAL 

DAS garántelle o adianto das indemnizacións a quen teña a consideración de Asegurado (de acordo coas 
garantías desta póliza) nos seguintes casos: 

A) No caso de que, con motivo dunha reclamación amigable cuberta por esta póliza, DAS obtivera 
da Aseguradora do responsable (non intervida nin incursa nun proceso de liquidación) a 
conformidade escrita do pago dunha indemnización, e esta recibise a aceptación por parte do 
Asegurado. DAS anticipará o seu importe ata o límite establecido nas Condicións particulares. 

O Asegurado está obrigado a reintegrarlle a DAS, previa sinatura dun recoñecemento de débeda, 
a suma adiantada tan pronto como reciba a indemnización (aínda que fose parcialmente), se a 
Aseguradora obrigada ao pagamento resultase intervida ou liquidada ou se por calquera causa 
coñecese a imposibilidade de recobrar ese importe. 
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B) No caso de que, con motivo dunha reclamación xudicial cuberta por esta póliza, recaese unha 
sentenza firme e executoria ditada por un Tribunal español e o terceiro condenado tivese un 
domicilio localizado e non se declarase insolvente. 

O Asegurado favorecido pola sentenza está obrigado a reintegrarlle a DAS, previa sinatura dun 
recoñecemento de débeda, a suma adiantada tan pronto como reciba a indemnización. No caso 
de que o crédito non chegase a saldarse e esgotados todos os recursos legais que procedan a 
xuízo de DAS, o Asegurado fará súa definitivamente a cantidade anticipada. 

7. GASTOS DE PERITAXE DO VEHÍCULO ASEGURADO EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso de que o vehículo asegurado acabase con danos materiais como consecuencia dun accidente, 
DAS designará un perito co fin de que efectúe un informe no que valore o importe económico da 
reparación que hai que realizar, e farase cargo dos gastos e honorarios da peritaxe ata o importe 
indicado nas Condicións particulares. 

Para que esta garantía sexa efectiva, é necesario que o Asegurado precise o informe pericial cos 
seguintes fins: 

1. Para efectuar unha reclamación non contractual a un terceiro responsable. 

2. Para reclamarlle o seu importe a unha compañía aseguradora coa que tivese concertada unha 
garantía de danos. 

Esta garantía aplicarase nos casos nos que o Asegurado non tivese contratada nesta póliza a garantía 
que puidese amparar esta reclamación ou se, téndoa, non solicitase a súa aplicación.  

8. ASESORAMENTO XURÍDICO A DISTANCIA 

En cuestións relacionadas co ámbito xeral de cobertura, DAS asesorará por teléfono ao Asegurado sobre 
os dereitos que ten. O encargado de prestar o asesoramento xurídico será un avogado pertencente ao 
Centro de Asistencia Xurídica. 

A consulta non poderá tratar sobre materias relativas ás leis, a moral ou a orde pública. 

A consulta atenderase verbalmente, sen emisión de ditame escrito. O asesoramento consistirá nunha 
primeira orientación xurídica sobre a materia obxecto da consulta e non incluirá revisión de 
documentación. 

9. DEFENSA PENAL POR IMPRUDENCIA DURANTE A CIRCULACIÓN COMO PEÓN 

DAS garante a defensa da responsabilidade penal do Asegurado nos procesos penais que se sigan contra 
el por delitos cometidos imprudentemente durante a circulación naqueles casos nos que o Asegurado 
tivese a condición de peón. Garántese a primeira asistencia ao detido na comisaría así como a 
prestación de fianzas penais tendentes a garantir a liberdade provisional do Asegurado, a súa 
presentación a xuízo ou responder do pagamento das custas xudiciais. 

10. RECLAMACIÓN NON CONTRACTUAL POLOS DANOS OCASIONADOS DURANTE A CIRCULACIÓN 
COMO PEÓN  
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DAS garántelle ao Asegurado a reclamación dos seus danos e prexuízos ao terceiro responsable, 
ocasionados durante a circulación naqueles casos nos que o Asegurado tivese a condición de peón. Non 
queda cuberta a reclamación dos danos que sexan consecuencia do incumprimento dun contrato por 
parte dun terceiro. Queda cuberta a reclamación tanto amigable como a través dun procedemento 
xudicial ou administrativo. 

En caso de finamento do Asegurado, poderán exercitar a reclamación os familiares prexudicados. 

Garántese tamén a reclamación dos danos e prexuízos sufridos polo Asegurado como condutor dun 
vehículo terrestre sen motor. 

11. RECLAMACIÓN POR REPARACIÓN DEFECTUOSA DO VEHÍCULO ASEGURADO 

Cando se procedese á reparación do vehículo asegurado nun taller autorizado e esta resultase 
defectuosa segundo un informe pericial, DAS garante a reclamación (amigable ou nun procedemento 
xudicial, administrativo ou arbitral) dos dereitos do propietario como consecuencia desa reparación 
defectuosa, sempre que o importe da factura de reparación supere os 300 €. 

Entenderanse por danos reclamables a efectos desta garantía os gastos da reparación necesarios para 
emendar a incorrectamente efectuada, os de reparación de avarías que puidesen producirse no propio 
vehículo como consecuencia da reparación incorrecta e calquera outro dano que tivese que soportar o 
Asegurado derivado da reparación defectuosa. 

12. DEFENSA ADMINISTRATIVA ANTE INFRACCIÓNS ADMINISTRATIVAS DE TRÁFICO  

DAS garántelle ao Asegurado a defensa fronte ás denuncias ou sancións administrativas relacionadas 
coa propiedade, o uso ou a circulación do vehículo indicado nas Condicións particulares. 

O Asegurado notificaralle a denuncia ou sanción ao Centro de Asistencia Xurídica coa maior brevidade e 
sempre cunha antelación mínima de sete días laborais con respecto á finalización do prazo para 
recorrer. Un avogado do Centro de Asistencia Xurídica asesorará ao Asegurado sobre as posibilidades de 
éxito do recurso e, de considerar que existen posibilidades, redactarao.   

Queda excluída a defensa por infraccións derivadas do exercicio de calquera actividade sometida á 
lexislación especial de transportes.  

DAS garante a redacción, presentación e tramitación dos escritos de alegacións e dos recursos que 
procedan pola vía administrativa. Os encargados de prestar este servizo serán os avogados do Centro de 
Asistencia Xurídica. 

Queda excluída a vía contenciosa administrativa. 

13. PRESTACIÓN DO SERVIZO DE BUSCA DE MULTAS  

Como prestación de asistencia ao Asegurado, DAS disporá dun servizo de busca de sancións ou 
denuncias por infraccións de tráfico que non se lle comunicasen ao Asegurado e publicadas por edictos. 
A prestación limítase á consulta nas bases de datos oficiais informatizadas de libre acceso dos Boletíns 
Oficiais das Provincias e do Taboleiro Edictal de Sancións de Tráfico (TESTRA), nas que figuran 
comunicacións por edictos das infraccións de tráfico que non se lle puideron comunicar persoalmente 
aos infractores. Os criterios de busca serán a matrícula do vehículo e o DNI/NIE/CIF do Asegurado. A 
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busca limitarase ás infraccións cometidas e comunicadas por edictos durante a vixencia da póliza. En 
caso de que figurasen a matrícula ou o DNI/NIE/CIF do Asegurado entre os resultados desa base de 
datos, DAS informará ao Tomador acerca desa circunstancia coa maior brevidade posible na conta de 
correo electrónico ou por SMS ao teléfono móbil que se indicase nas Condicións particulares da póliza, 
co fin de que o Asegurado poida oporse ou atender a sanción ou proposta de sanción. Na comunicación 
ao Tomador, DAS indicará os datos esenciais da comunicación edictal. 

A obriga de DAS limítase a prestar o servizo de busca e aviso polos medios indicados, sen responder do 
resultado, das consecuencias da infracción de tráfico, da falta de comunicación, dos erros ou atrasos de 
Internet ou da insuficiencia de datos de identificación que puideran prexudicar os dereitos do 
Asegurado. 

A) ÁMBITO XEOGRÁFICO 

Con respecto ás garantías de "Reclamación de danos no contractual durante a circulación co 
vehículo asegurado" e "Defensa penal por imprudencia durante a circulación co vehículo 
asegurado": Europa e os Estados que forman parte do Convenio Multilateral de Garantía (países que 
forman parte do Sistema de Carta verde).  

Con respecto ao resto de garantías: España, Andorra e Xibraltar, sempre e cando fose competente a 
xurisdición española. 

B) SUMA ASEGURADA DOS GASTOS DE PROTECCIÓN XURÍDICA 

Suma asegurada por sinistro para o conxunto de gastos: SEIS MIL EUROS (6000,00 €). En caso de que 
fose necesario prestar unha fianza penal, prestarase como máximo esa contía. 

A efectos da suma asegurada, considérase que os feitos derivados dunha mesma causa constitúen 
un único sinistro. 

Sublímite asegurado en concepto de honorarios de avogado e procurador designados polo 
asegurado: TRES MIL EUROS (3000,00 €). O exercicio do dereito de libre designación do avogado e 
procurador deberá comunicarllo o asegurado ao asegurador ao comezar a utilizar os servizos deses 
profesionais. 

En caso de que o Asegurado designe para a súa defensa ao avogado e procurador propostos polo 
REASEGURADOR, o reasegurador farase cargo directamente dos seus honorarios na súa totalidade, 
aplicándoselle a suma asegurada por sinistro ao resto de gastos asegurados. 

C) SINISTROS SEN COBERTURA E EXCLUSIÓNS 

Están excluídos de cobertura: 

1. Os feitos deliberadamente causados polo Asegurado, considerando como tales aqueles en que o 
Asegurado provoca consciente e voluntariamente o sinistro ou, cando menos, é altamente 
probable e acéptao para o caso de que se produza (dolo directo ou dolo eventual).  

2. As reclamacións (ou a defensa ante a reclamación) que poidan formularse entre si os 
Asegurados nesta póliza, con excepción das garantías nas que se indique expresamente o 
contrario.  

3. A reclamación que o Asegurado puidese formular contra DAS ou a defensa do Asegurado ante 
unha reclamación que lle formule DAS.  

4. A defensa e reclamación en procedementos concursais. 
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5. Os asuntos que deban seguirse ante tribunais internacionais ou de dereito constitucional, 
excepto o Recurso de amparo cando proceda en asuntos tramitados por DAS nas instancias 
ordinarias. 

6. A reclamación dos danos morais ou patrimoniais que non deriven ou sexan consecuencia dun 
dano material ou corporal. 

7. A defensa, reclamación e pagamento de prestacións que emanen, de forma directa ou indirecta, 
de feitos producidos por enerxía nuclear, alteracións xenéticas, radiacións radioactivas, 
catástrofes naturais, accións bélicas, disturbios e actos terroristas. 

8. A defensa e reclamación en conflitos relacionados con folgas, peches patronais e os derivados de 
decisións e conflitos de carácter colectivo ou que poidan impugnarse a través das canles do 
conflito colectivo. 

9. A defensa, reclamación e pagamento de prestacións relacionados con conflitos derivados da 
participación do Asegurado en adestramentos, competicións ou probas deportivas relacionadas 
co motor. 

10. A defensa e reclamación nos sinistros que aconteceron con motivo da condución por parte do 
Asegurado sen ter un permiso ou unha licenza de condución válida ou infrinxindo as resolucións 
de suspensión, retirada ou privación do mesmo por parte dunha Autoridade administrativa ou 
xudicial. 

D) ÁMBITO TEMPORAL 

Quedan cubertos os sinistros que se producisen durante a vixencia da póliza e que se lle 
comunicasen a DAS de forma lexítima durante a súa vixencia ou ata o prazo de dous anos a partir da 
data na que se produciron. 

A efectos da cobertura desta póliza, enténdese que os sinistros ocorreron nas seguintes datas: 

1. Para as garantías de asesoramento xurídico a distancia, a garantía ten efectividade para as 
cuestións derivadas dos feitos que o Asegurado producise ou coñecese tralo efecto da póliza. 

2. Nas infraccións penais ou administrativas considerarase que ocorreu o sinistro no momento en 
que se realizou, ou en que se pretende que se realizou, o feito punible ou sancionable. 

3. Nos supostos de reclamacións de danos por culpa non contractual, enténdese que se produciu o 
sinistro no momento no que se efectuou a acción ou omisión que ocasionou o dano. No caso de 
danos continuados (é dicir, os que se producen de forma sucesiva como consecuencia dunha 
causa non reparada ou deficientemente reparada), considérase que o sinistro se produciu no 
momento en que se manifestou por primeira vez o dano. 

Nos supostos de culpa ou incumprimento contractual, enténdese que se produciu o sinistro no 
momento no que se produciu, iniciou ou pretende que se iniciou o incumprimento das disposicións 
contractuais. 

O tomador do seguro declara que coñece e acepta as condicións xerais do contrato, das que recibiu un 
exemplar que contén toda a información legalmente esixida.   
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Teléfono de asistencia 

935 201 762 

euroins@das.es 

Teléfono de reparación e substitución de cristais 

918 096 601 

Tramitación de sinistros 

910 606 571 

euroins@glarusiberica.com 

Calquera dúbida ou problema 

Chame ao mediador 



  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


