
 

 

 
  
 
 

1 ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL | 
CONDICIONS GENERALS 

1. LEGISLACIÓ APLICABLE AL CONTRACTE 

Este contracte es regix per la legislació espanyola i, en concret, pel que preveu: 

- El Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre 
responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor. 

- La Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança. 

- La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i 
reasseguradores. 

- El Reial decret 1507/2008, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança 
obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor. 

- Per la normativa que desenvolupe, modifique o complemente estes normes i pel que disposen 
les condicions generals i particulars del contracte en tots els seus annexos, suplements i 
apèndixs i en la sol·licitud d'assegurança i en el qüestionari d'avaluació del risc en cas que el 
prenedor l'haja subscrit, el qual constituïx un document fonamental perquè l'assegurador done 
el seu consentiment per contractar i per fixar les condicions de la pòlissa. 

- Qualsevol altra norma que durant la vigència d'esta pòlissa puga ser aplicable. 

2. DEFINICIONS 

A l'efecte d'esta pòlissa s'entén per: 

ACCIDENT: fet imprevist, violent, aliè a la intencionalitat de l'assegurat, que es produïx per un fet de la 
circulació i del qual es deriven danys corporals o materials. 

ASSEGURAT: persona, física o jurídica, titular de l'interés exposat al risc a qui corresponen, si escau, els 
drets derivats del contracte. L'assegurat podrà assumir les obligacions i deures del prenedor de 
l'assegurança. Pot ser el conductor, el propietari o l'ocupant del vehicle. 

ASSEGURADORA: EUROINS INSURANCE COMPANY JSC, que en la seua condició d'assegurador i 
mitjançant el cobrament de la prima, assumix la cobertura dels riscos contractualment objecte de la 
pòlissa. 

BENEFICIARI: persona, física o jurídica, a qui el prenedor de l'assegurança o, si escau, l'assegurat 
reconeix el dret a percebre, en la quantia que corresponga, la indemnització derivada d'esta pòlissa. 

CARTA VERDA: certificació internacional d'assegurança que acredita la contractació de la modalitat de 
responsabilitat civil de subscripció obligatòria. La seua utilització és necessària per circular pels països 
no adherits al Conveni multilateral de garantia. 

CONDUCTOR OCASIONAL: és la persona declarada en la sol·licitud o en les condicions particulars de la 
pòlissa que conduïx el vehicle assegurat amb menys freqüència que el conductor habitual. 

CONDUCTOR HABITUAL: és la persona declarada en la sol·licitud o en les condicions particulars de la 
pòlissa que conduïx amb més freqüència el vehicle assegurat, les característiques del qual constituïxen 
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un factor de risc que pot incidir en la prima. 

DANYS CORPORALS: lesions, incapacitat o mort de persones. 

DANYS MATERIALS: pèrdua o deteriorament de coses o animals. 

DOMICILI HABITUAL: als efectes previstos en la pòlissa es considera habitual el domicili a Espanya 
declarat com a tal pel prenedor i que figura en les condicions particulars. 

DATA D'EFECTE: dia i hora d'inici de la cobertura continguda en les condicions particulars. Si l'accident 
es produïx abans de la data d'efecte, l'asseguradora no s'ha de fer càrrec de les conseqüències del 
sinistre. 

FET DE CIRCULACIÓ: els derivats del risc creat per la conducció de vehicles de motor, tant per garatges i 
aparcament, com per vies o terrenys públics i privats aptes per a la circulació, tant urbans com 
interurbans, així com per vies o terrenys que sense tindre tal aptitud siguen d'ús comú, amb les 
exclusions previstes en la legislació espanyola.  

PÒLISSA: conjunt de documents que contenen les condicions del contracte d'assegurança: generals, 
particulars, especials i posteriors suplements, apèndixs o actualitzacions que modifiquen el contracte. 

PRIMA: preu de l'assegurança en el qual s'han d'incloure, a més, els impostos, taxes i recàrrecs 
repercutibles al prenedor de l'assegurança. 

SINISTRE: fet les conseqüències econòmicament danyoses del qual estan cobertes per la pòlissa, sense 
perjudici de les exclusions generals i específicament determinades per a cada cobertura. El conjunt 
dels danys corporals i materials derivats d'un mateix esdeveniment constituïx un sol sinistre. 

SUMA ASSEGURADA: representa el límit màxim de la indemnització que l'asseguradora ha de pagar en 
cada sinistre. Per a les cobertures de responsabilitat civil complementària, protecció jurídica i 
accidents del conductor és la quantitat que s'establix en les condicions particulars de la pòlissa. 

VALOR VENAL: és el valor de venda del vehicle assegurat immediatament abans del sinistre, tenint en 
compte el seu estat, ús i antiguitat.  Per a la seua determinació es té en compte el butlletí de GANVAM 
o la publicació que puga substituir-lo. 

VEHICLE ASSEGURAT: el vehicle de motor especificat en les condicions particulars. 

3. COBERTURES 

3.1 COBERTURA BÀSICA. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE 
SUBSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA 

3.1.1 L'asseguradora cobrix en els àmbits i amb els límits que preveu la legislació 
espanyola o la legislació del país on tinga lloc el sinistre, vigents en la data 
d'ocurrència d'este, la responsabilitat exigible a l'assegurat pels danys materials i 
corporals causats a tercers amb motiu de la circulació del vehicle identificat en les 
condicions particulars de la pòlissa, quan l'assegurat siga civilment responsable en 
virtut del que preveu el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i 
assegurança en la circulació de vehicles de motor, i les disposicions 
complementàries vigents en la data d'ocurrència del sinistre. 
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3.1.2 L'asseguradora cobrix igualment les fiances que, en concepte de responsabilitat 
civil, puguen imposar els tribunals a l'assegurat. L'asseguradora ha d'assumir la 
direcció jurídica davant la reclamació del perjudicat i les despeses de defensa que 
s'ocasionen són a càrrec seu. L'assegurat ha de prestar la col·laboració necessària 
amb vista a la direcció jurídica assumida per l'assegurador. Quan qui reclama 
estiga també assegurat amb el mateix assegurador o hi haja algun altre possible 
conflicte d'interessos, este ha de comunicar immediatament a l'assegurat 
l'existència d'eixes circumstàncies, sense perjudici de realitzar les diligències que, 
pel seu caràcter urgent, siguen necessàries per a la defensa. L'assegurat pot optar 
entre el manteniment de la direcció jurídica per l'assegurador o confiar la seua 
pròpia defensa a una altra persona. En este últim cas, l'assegurador queda obligat 
a abonar les despeses d'eixa direcció jurídica fins al límit pactat a la pòlissa, i ha 
d'assumir la direcció i les despeses de la seua defensa en procediments civils, amb 
els lletrats i procuradors que lliurement designe esta, i ha de prestar a l'assegurat 
la col·laboració que siga necessària per al bon fi de la seua defensa. 

3.1.3 L'asseguradora garantix la responsabilitat civil descrita en l'apartat anterior, 
derivada de la circulació del vehicle assegurat a Espanya, al territori de l'Espai 
Econòmic Europeu i dels estats adherits al Conveni multilateral de garantia. 

Llevat que s'haja pactat el contrari, són aplicables els límits de cobertura que 
establix l'apartat 3.1.1 i en funció del lloc on haja ocorregut el sinistre: 

A) Per a sinistres ocorreguts a Espanya i d'acord amb el que preveu la legislació 
espanyola vigent, les indemnitzacions no poden excedir dels límits màxims 
que establix la llei. 

B) Per a sinistres ocorreguts en un estat adherit al Conveni multilateral de 
garantia diferent d'Espanya, són aplicables els límits de cobertura fixats per 
l'estat en què tinga lloc el sinistre. No obstant això, si el sinistre es produïx en 
un estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, són aplicables els límits de 
cobertura previstos en la legislació espanyola, sempre que estos siguen 
superiors als que establix l'estat en què s'haja produït el sinistre.  Per 
estendre la cobertura als estats adherits al Conveni Inter-Bureaux, cal 
sol·licitar prèviament l'expedició del certificat internacional d'assegurança 
"carta verda". 

3.1.4 Exclusions. - Estan exclosos de la cobertura de l'assegurança de subscripció 
obligatòria els danys següents: 

A) Tots els danys i perjudicis ocasionats per les lesions o la mort del conductor 
del vehicle assegurat que ha causat el sinistre. 

B) Tots els danys causats al vehicle assegurat o a les coses que s'hi transportaven 
i pels béns dels quals siguen titulars el prenedor, l'assegurat, el propietari, el 
conductor, així com els del cònjuge o parents de fins al tercer grau per 
consanguinitat o afinitat dels anteriors.  

C) Tots els danys causats per l'ús del vehicle assegurat si ha sigut robat, entenent 
com a tal, exclusivament, les conductes tipificades com a robatori i furt d'ús 
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dels articles 237 i 244 del Codi penal, respectivament, sense perjudici de la 
cobertura pel Consorci de Compensació d'Assegurances. 

D) Els danys soferts per persones que van accedir voluntàriament al vehicle 
assegurat i sabien que este havia sigut robat, sempre que l'assegurador puga 
provar esta circumstància. 

E) Els danys soferts quan es prove que estos van ser deguts únicament a la 
conducta o a la negligència del perjudicat o a força major estranya a la 
conducció o al funcionament del vehicle. No es consideren com a causes de 
força major els defectes del vehicle ni el trencament o la fallada d'alguna de 
les seues peces o mecanismes. 

3.1.5 Dret de repetició 

L'asseguradora, un cop efectuat el pagament de la indemnització corresponent, 
pot exercir el seu dret de repetició: 

3.1.5.1 Contra el prenedor, el conductor, el propietari del vehicle causant i 
l'assegurat, si els danys materials i personals causats són deguts a la 
conducta dolosa de qualsevol d'ells, o a la conducció baix la influència de 
begudes alcohòliques o de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques. 

3.1.5.2 Contra el tercer responsable dels danys. 

3.1.5.3 Contra el prenedor o l'assegurat per les causes previstes en la Llei de 
contracte d'assegurança i d'acord amb el que disposa este contracte, per la 
conducció del vehicle per una persona que no tinga el permís de conduir. 

3.1.5.4 En qualsevol altre supòsit en què siga procedent la repetició d'acord amb 
les lleis. 

3.2 AMPLIACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA COBERTURA DE L'ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL: RESPONSABILITAT CIVIL COMPLEMENTÀRIA 

3.2.1 Esta modalitat cobrix la mateixa responsabilitat establerta en l'art. 
3.1.1., de subscripció obligatòria, en els casos que, per la seua quantia, 
excedisquen dels límits legals i fins al límit establert en les condicions 
particulars.  

L'asseguradora cobrix la responsabilitat de l'assegurat derivada de la circulació de 
vehicles de motor pels danys causats a tercers: 

3.2.1.1 Com a conseqüència de caiguda o lliscament d'equipatge, objectes 
personals (bicicleta, esquí, etc.) i mercaderies transportades pel vehicle 
assegurat o el seu remolc el pes de les quals no excedisca de 750 kg, que 
inclou en operacions de càrrega i descàrrega, sempre que el transport es 
realitze d'acord amb les normes estatutàries. No es cobrixen els danys 
causats a les persones que porten a terme operacions de càrrega i 
descàrrega, així com els danys causats per materials tòxics, inflamables, 
explosius o corrosius.  
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3.2.1.2 Com a resultat de l'actuació d'un passatger en el vehicle assegurat, mentre 
el passatger es trobe dins del vehicle assegurat o quan accedisca o isca del 
vehicle. 

3.2.1.3 Des d'un remolc remolcat pel vehicle assegurat, sempre que el pes del 
remolc no excedisca de 750 kg. 

3.2.1.4 Pel vehicle assegurat mentres estiga en repòs, fins i tot com a resultat d'un 
incendi o una explosió, i ha de quedar acreditat que l'origen i causa del 
dany és imputable al vehicle assegurat. 

3.2.1.5 Exclusions. A més de les exclusions generals de l'assegurança obligatòria, 
són exclusions específiques d'esta garantia les següents: 

A) Els danys causats al vehicle assegurat, independentment del seu 
origen. 

B) Els causats a tercers quan s'utilitza el vehicle assegurat per a una 
activitat que no siga l'especificada en el contracte de l'assegurança.
  

C) Els causats a tercers com a resultat d'una acció deliberada o per 
negligència greu de l'assegurat, excepte aquells comesos en estat de 
necessitat. És a dir, quan s'haja causat el sinistre per evitar un 
perjudici igual o major propi o d'un tercer. 

D) Els danys per als quals l'assegurat ha assumit la responsabilitat sense 
que l'asseguradora haja donat la seua aprovació per escrit. 

E) Els danys causats dins el vehicle assegurat a objectes transportats, i 
propietat del prenedor de la pòlissa, de l'assegurat, del propietari, 
del conductor i del cònjuge o parent fins al tercer grau de 
consanguinitat o afinitat als anteriors. 

F) Els danys causats a tercers que viatgen en el vehicle assegurat 
mitjançant pagament. 

G) Els causats per l'acció deliberada de l'assegurat o com a 
conseqüència de la negligència greu o acte voluntari del tercer 
lesionat. 

H) Els danys i perjudicis ocasionats per les lesions o la mort del 
conductor del vehicle que ha causat l'accident. 

I) Els danys a les persones assegurades i a objectes causats per vehicles 
robats. 

J) Els riscos de caràcter extraordinari coberts pel Consorci de 
Compensació d'Assegurances. 

3.2.2 A l'efecte d'esta clàusula no es consideren tercers: 

1. El/la cònjuge de l'assegurat, i els seus parents en línia recta per 
consanguinitat o afinitat, sense limitacions, i els seus parents col·laterals per 
consanguinitat o afinitat fins al tercer grau. 
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2. Si l'assegurat és una persona jurídica, els seus representants legals, o el 
cònjuge o familiars d'estos últims, que es troben respecte a ells en algun dels 
supòsits que preveu l'apartat anterior.   

3. Els empleats de les persones la responsabilitat civil dels quals resulte coberta, 
en aquells sinistres que es reconeguen com a accidents laborals.  

4. Les persones que es troben en el vehicle assegurat mitjançant pagament o 
que han pujat en autoestop. 

 

3.3 ACCIDENTS CORPORALS DEL CONDUCTOR 

3.3.1 Es cobrix el pagament dels capitals estipulats en les condicions generals i 
particulars de la pòlissa, pels danys corporals que sofrisca el conductor, com a 
conseqüència d'un accident de circulació durant el període de cobertura de la 
pòlissa, que li causen la mort, la invalidesa permanent o despeses d'assistència 
sanitària.  

A l'efecte d'esta cobertura, només es considera conductor el conductor habitual o 
ocasional expressat en les condicions particulars. 

En cas de mort del conductor del vehicle assegurat, l'asseguradora ha d'abonar als 
seus hereus legals la quantitat referida en les condicions particulars. Si amb 
anterioritat a la mort l'asseguradora haguera abonat a l'assegurat alguna 
quantitat per la garantia d'invalidesa permanent, s'ha de deduir el seu import del 
capital per defunció. 

En cas d'invalidesa permanent total del conductor del vehicle assegurat, 
l'asseguradora ha de pagar al conductor la quantitat referida en les condicions 
particulars. La discapacitat o invalidesa permanent total ocorre quan el sinistre ha 
causat al conductor una pèrdua permanent de la capacitat per al treball del 100%. 
Si després del pagament d'un capital per incapacitat permanent total, el 
conductor mor com a conseqüència de les lesions traumàtiques patides, 
l'asseguradora no està obligada a abonar cap capital per la seua defunció. 

En cas d'invalidesa permanent inferior al 100% el conductor ha de rebre el capital 
resultant d'aplicar el percentatge d'incapacitat que li corresponga, segons la taula 
inclosa en la clàusula 3.3.2, sobre el capital determinat en les condicions 
particulars de la pòlissa. 

L'asseguradora ha de pagar un capital equivalent al doble del capital assegurat en 
els següents casos: 

3.3.1.1 En cas que el conductor quede en situació de gran invalidesa (necessite 
l'ajuda d'una tercera persona per a les tasques bàsiques de la vida 
quotidiana). 

3.3.1.2 En cas de mort del conductor, si mor en el mateix accident el seu cònjuge i 
algun dels beneficiaris és fill de tots dos cònjuges i menor d'edat. 
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3.3.2 El percentatge d'incapacitat permanent serà el que patisca l'assegurat en el 
moment en què haja transcorregut el termini d'un any des de l'ocurrència de 
l'accident, tret que la consolidació de la incapacitat permanent s'haja produït amb 
anterioritat. Este percentatge d'incapacitat permanent el determina un metge 
designat per l'asseguradora. 

Si amb anterioritat a l'ocurrència del sinistre, el conductor tenia algun grau 
d'incapacitat permanent prèvia, la compensació es determina en un percentatge 
de la suma assegurada igual a la diferència entre la incapacitat permanent 
causada pel sinistre i la que existia abans d'este. 

El barem utilitzat com a base per a la valoració del percentatge de la invalidesa 
permanent és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de lesió   % invalidesa 

Pèrdua anatòmica o funcional per a l'ús de 2 extremitats  100% 

Pèrdua total de la capacitat per treballar 100% 

Una alienació mental incurable que incapacite per a 
qualsevol treball   

100% 

Paràlisi total   100% 

Ceguesa  100% 

Pèrdua completa de la visió d'un ull 30% 

Sordesa total 60% 

Sordesa total d'una orella 15% 

Pèrdua parcial de visió o audició (més del 50%) 25% 

Paràlisi del nervi mitjà 30% 

Anquilosi completa de l'espatlla o del colze 25% 

Anquilosi del canell 10% 

Deformitat greu de la columna lumbar   10% 

Amputació o pèrdua total de moviment de:  

Una cama per sobre del genoll 50% 

Una cama a l'alçada o per sota del genoll 35% 

Dit gros d'un peu 5% 

Tot el braç o des de la mà fins al canell 50% 
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Un dit polze 10% 

Un dels altres dits 5% 

 

3.3.3 Com a complement al barem anterior, s'indiquen a continuació les regles per a la 
seua aplicació:  

A) Els percentatges corresponents a tipus de seqüeles no especificades de 
manera expressa en el barem es determinen per analogia amb altres similars 
que hi figuren. 

B) La valoració de diversos tipus de seqüeles derivades d'un mateix accident es 
realitza acumulant-ne el percentatge, amb un màxim del 100%. 

C) La suma dels percentatges per diversos tipus de seqüeles en un mateix 
membre o òrgan no pot ser superior al percentatge establert per a la pèrdua 
total d'eixe membre o òrgan. 

D) No és indemnitzable com a invalidesa permanent cap perjudici estètic. 

3.3.4 Assistència sanitària: Comprèn les despeses realitzades en el territori nacional i 
que es meriten dins el termini d'un any a partir de la data d'ocurrència de 
l'accident.  

Es consideren despeses d'assistència sanitària, a l'efecte d'esta cobertura, els 
derivats de l'assistència mèdica i hospitalària, incloses les proves diagnòstiques i 
les despeses d'hospitalització, el trasllat des del lloc de l'accident fins al centre de 
primera atenció, així com d'acord amb la prescripció facultativa idònia, el servei 
d'ambulància per a desplaçaments quan siga necessari per prescripció facultativa 
durant el període de curació, la implantació de pròtesis internes, les despeses 
farmacèutiques i la cirurgia plàstica reparadora d'alteracions funcionals, i en 
queda exclosa la cirurgia estètica.  

En cas que l'assistència es preste en centres concertats adherits al Conveni marc 
d'assistència sanitària derivada d'accidents de trànsit, el capital assegurat per esta 
cobertura serà il·limitat. En cas contrari, queda limitat a un màxim de 3.000 euros. 

Un cop efectuats els pagaments de l'assistència sanitària, l'asseguradora pot 
exercir els drets i accions que per raó del sinistre corresponguen a l'assegurat, 
davant de les persones responsables d'este, sense que eixe dret es puga exercir en 
perjudici de l'assegurat. 

 

Exclusions. 

A) Les despeses de desplaçament del lesionat durant el període de curació, 
excepte el servei d'ambulància prescrit per un metge. 

B) Ulleres, aparells ortopèdics auxiliars i pròtesis dentals. 

C) Les despeses d'assistència sanitària quan estiguen cobertes per l'assegurança 
d'accidents de treball. 
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3.4 TRENCAMENT DE VIDRES 

3.4.1 Es cobrixen les reparacions o reposicions, segons el cas, pel trencament del 
parabrisa, el vidre posterior, qualsevol de les finestres laterals del vehicle 
assegurat o en un sostre de vidre, escotilla o un altre element transparent o 
translúcid muntat al sostre del vehicle assegurat, quan el trencament es produïsca 
per una causa exterior, inesperada, violenta, sobtada i aliena a la voluntat de 
l'assegurat o del conductor, sempre que la reparació o reposició es realitze a 
través dels tallers designats per l'asseguradora. 

3.4.2 Exclusions.  A més de les exclusions genèriques de l'article 3.2.1.5, esta garantia 
no cobrix: 

A) Els sinistres que tinguen lloc durant el transport del vehicle. 

B) Rascades i ratlladures de vidres causades per l'ús normal del vehicle 
assegurat. 

C) Taques i altres danys superficials al vidre que no constituïxen trencament i no 
interferixen en la visibilitat normal a través del vidre. 

D) El trencament i els danys en els retrovisors, els fars, els indicadors de direcció 
i altres elements transparents o translúcids del vehicle assegurat diferents 
dels vidres esmentats en l'apartat 3.4.1. 

E) El trencament del vidre com a resultat d'una acció deliberada o per 
negligència greu del propietari, conductor o usuari del vehicle assegurat. 

Esta cobertura de vidres s'aplica únicament al trencament de vidres que ocorre al 
territori d'Espanya. 

 

3.5 COBERTURA DE DANYS CAUSATS PER ANIMALS 

3.5.1. Es cobrixen els danys soferts pel vehicle assegurat a conseqüència de col·lisions 
amb animals cinegètics i animals domèstics d'explotacions ramaderes o similars, 
sempre que hi haja atestat policial que ho acredite, fins al límit màxim del seu 
valor venal en el moment immediatament anterior a la col·lisió. 

4. EXCLUSIONS GENERALS 

4.1 A més de les exclusions incloses específicament en altres seccions d'estes condicions 
generals o en la pòlissa d'assegurança, la pòlissa no cobrix els danys: 

4.1.1 Causats per o al vehicle assegurat com a conseqüència d'inundació, terratrèmol, 
erupció volcànica, caiguda d'aeronaus o artefactes espacials, terrorisme, motí, 
vaga, accions pels militars o formacions armades, esdeveniments anunciats pel 
Govern com a desastre militar o desastre nacional. 
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4.1.2 Causats per les propietats nocives (radioactivitat, toxicitat, explosivitat, etc.) de 
qualsevol substància, reacció o radiació nuclears o qualsevol altra reacció similar 
al vehicle assegurat. 

4.1.3 Els causats per o al vehicle assegurat, quan el conductor: 

A) es trobe sota la influència de begudes alcohòliques, drogues, substàncies 
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. Es considera que hi ha 
conducció sota els efectes de begudes alcohòliques quan la taxa d'alcohol a la 
sang o en aire espirat siga superior a la permesa legalment, quan el conductor 
siga condemnat pel delicte específic de conducció en estat d'embriaguesa o 
quan es reculla eixa circumstància com a causa determinant o concurrent de 
l'accident en la sentència dictada contra ell. 

B) no tinga permís de conducció o el corresponent a la categoria del vehicle 
assegurat o el tinga anul·lat, suspés o retirat per condemna judicial o per 
decisió administrativa. Esta excepció no s'aplica quan el vehicle assegurat 
s'utilitze per a la formació dels conductors i a l'ocurrència del sinistre siga 
conduït per una persona que estiga entrenada com a conductor en presència i 
sota la supervisió d'un instructor. 

4.1.4 Els causats pel vehicle assegurat: 

A) En l'exercici d'una activitat industrial o agrícola per a la qual està destinat en 
particular, si tal dany no és una conseqüència directa de la circulació del 
vehicle assegurat. 

B) Com a resultat d'una sobrecàrrega. S'entén que hi ha sobrecàrrega quan es 
supere el nombre de passatgers permesos per la llei o el pes màxim permés o 
la càrrega màxima per eix. 

C) Quan siga utilitzat com un mitjà per cometre un crim o participar en curses o 
desafiaments. 

D) Quan s'utilitze en ports i aeroports. 

E) En la celebració de proves esportives amb vehicles de motor en circuits 
especialment destinats a este efecte o habilitats per a estes proves. 

4.2 A més de les exclusions referides en apartats anteriors, el contracte de l'assegurança no 
cobrix els danys que: 

1. Estiguen coberts pel fons de garantia o un altre organisme de compensació com el 
Consorci de Compensació d'Assegurances. 

2. Estiguen expressament exclosos per la legislació vigent relativa a la cobertura de 
l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor. 

Les excepcions especificades en estes condicions generals o acordades com a condicions 
especials en el contracte de l'assegurança són aplicables només si no entren en 
contradicció amb la legislació espanyola vigent. 

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA, DOCUMENTACIÓ i DURADA 
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5.1 El contracte de l'assegurança se celebra a petició del prenedor de l'assegurança, 
mitjançant sol·licitud adreçada a l'asseguradora i es concerta sobre la base de les 
declaracions formulades pel prenedor de l'assegurança que determinen l'acceptació del 
risc per l'asseguradora i el càlcul de la prima corresponent. En la seua sol·licitud, el 
prenedor ha de declarar a l'assegurador, d'acord amb el qüestionari que se li ha 
proporcionat, totes les circumstàncies que ell coneix que puguen influir en la valoració 
del risc, fins i tot la informació del conductor o conductors autoritzats (edat, antiguitat del 
permís de conducció de vehicles de motor, historial d'accidents de trànsit, etc.), així com 
les dades del vehicle assegurat: tipus i finalitat, característiques tècniques, zona habitual 
de circulació, etc. 

5.2 Si el prenedor oculta dades o realitza declaracions inexactes sobre circumstàncies que 
coneix que poden influir en la valoració del risc, l'asseguradora pot: 

5.2.1 Rescindir el contracte mitjançant notificació per escrit dirigida al prenedor de 
l'assegurança en el termini d'un mes, a comptar des del coneixement de la reserva 
o inexactitud del prenedor.  

5.2.2 Quan abans de rescindir el contracte conforme a l'apartat 5.2.1 anterior ocórrega 
un sinistre objecte de l'assegurança, la indemnització es reduïx en proporció a la 
diferència entre la prima acordada i la que s'hauria aplicat d'haver-se conegut la 
veritable entitat del risc. En cas d'haver-hi dol o culpa greu del prenedor, 
l'asseguradora queda alliberada de pagar la indemnització. 

5.3 La pòlissa reunix en un sol document les condicions particulars i les condicions generals 
del contracte d'assegurança. A més poden existir els suplements, que són modificacions o 
aclariments fets d'acord amb el prenedor de l'assegurança.  

5.4 L'assegurança entra en vigor el dia i l'hora indicats en les condicions particulars de la 
pòlissa, sempre que, llevat de pacte en contra, l'asseguradora haja cobrat la prima o el 
primer rebut de la prima, en el cas de pagament fraccionat. 

El contracte és nul si en el moment de la seua conclusió no existix el vehicle o ha 
ocorregut el sinistre. 

El contracte té una durada inicial prevista en les condicions particulars de la pòlissa i si es 
contracta per períodes renovables, es prorroga per períodes successius d'un any, llevat 
que alguna de les parts s'opose a la pròrroga mitjançant notificació escrita a l'altra part, 
efectuada, com a mínim, amb un (1) mes d'antelació al venciment del període en curs 
quan siga el prenedor qui renuncia a la pròrroga, i de dos (2) mesos d'anticipació quan hi 
renuncia l'asseguradora. 

5.5 En el cas de realitzar la contractació de l'assegurança a distància, entenent esta modalitat 
de contractació quan per a la seua negociació i celebració s'utilitza exclusivament una 
tècnica de comunicació a distància, sense presència física, i simultània del proveïdor i el 
consumidor, que consistix en la utilització de mitjans telemàtics, electrònics, telefònics, 
fax o altres similars: 
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5.5.1 El contracte d'assegurança entra en vigor a partir de les 00:00 hores del dia 
següent a aquell en què ambdues parts hagen prestat el seu consentiment. 

5.5.2 Dins dels 3 dies hàbils següents a la recepció del consentiment del prenedor, 
l'asseguradora o el representant de l'asseguradora ha de proporcionar a 
l'assegurat dues còpies de la pòlissa de l'assegurança signada per l'asseguradora i 
un corredor d'assegurances i, si escau, el certificat de carta verda / "Green Card"/. 

5.5.3 El prenedor ha de retornar a l'asseguradora en un termini de quinze (15) dies, un 
exemplar signat per ell i per l'assegurat, en cas de ser diferent del prenedor, de les 
condicions particulars i les condicions generals de la pòlissa, així com la 
documentació acreditativa de les circumstàncies que configuren el risc. 

5.5.4 Quan el prenedor és una persona física i és un consumidor, és a dir, quan actua 
amb un propòsit aliè a una activitat comercial o professional pròpia té el dret, dins 
dels catorze (14) dies següents a la data de celebració del contracte d'assegurança 
a distància o des de la data en què l'asseguradora li lliure la pòlissa o document de 
cobertura provisional, de desistir-ne, sense la necessitat d'indicar el motiu i sense 
cap penalització, sempre que no haja ocorregut un sinistre. 

5.5.5 En cas de cancel·lació del contracte d'assegurança de conformitat amb l'apartat 
precedent, el prenedor està obligat a: 

- Retornar a l'asseguradora o al corredor d'assegurances, les còpies rebudes 
de la pòlissa d'assegurança i del certificat de carta verda / "Green Card" /. 

- Pagar la part corresponent de la prima des de la celebració del contracte 
fins al moment del desistiment del prenedor. 

Quan la prima haja sigut pagada pel beneficiari abans del desistiment, 
l'asseguradora ha de reemborsar al prenedor, en el termini màxim de 30 dies 
naturals següents a la recepció de la notificació del desistiment per part del 
prenedor, la diferència entre la prima que ha abonat este i la part corresponent al 
període de temps en què el contracte ha tingut vigència fins al moment del 
desistiment.   

6. MODIFICACIÓ i CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA 

6.1 Durant la seua vigència, el contracte d'assegurança es pot modificar: 

A) A sol·licitud de beneficiari per canviar la cobertura de l'assegurança, o canvi de les 
circumstàncies relacionades amb el risc de l'assegurança: canvi del conductor 
habitual, addició d'un conductor ocasional, canvi de matrícula del vehicle assegurat, 
etc. 

B) Per l'asseguradora, en cas de canvi de les seues dades: adreça, número de telèfon, 
compte bancari, etc. 

C) A petició de qualsevol de les parts, en cas d'un canvi important en el risc de 
l'assegurança que puga afectar la prima de l'assegurança. 
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Per a cada canvi en el contracte d'assegurança, l'asseguradora ha d'emetre un suplement 
per escrit, que han de signar les parts i que forma part íntegra del contracte. 

6.2 El contracte d'assegurança es resol automàticament en els següents casos: 

A) En cas de canvi del prenedor. 

B) En cas de canvi de la categoria del vehicle assegurat. 

C) En cas de pèrdua o abandonament del vehicle assegurat. 

D) En altres casos expressament previstos en la legislació vigent. 

6.3 El contracte d'assegurança pot ser rescindit: 

A) Unilateralment per l'asseguradora per qualssevol motius especificats en estes 
condicions generals, en les condicions particulars o previstes en la legislació 
espanyola mitjançant l'enviament d'una notificació per escrit a l'assegurat.  

B) Per mutu acord de les parts. 

C) Unilateralment per l'assegurat mitjançant l'enviament d'una notificació per escrit a 
l'asseguradora. En este cas, el contracte es considera acabat des de les 24:00 hores 
del dia en què l'asseguradora haja rebut la notificació de l'assegurat. 

7.  PRIMA DE L'ASSEGURANÇA 

7.1 El prenedor de l'assegurança està obligat al pagament de la prima d'acord amb les 
condicions generals i particulars de la pòlissa. La prima de l'assegurança s'especifica en les 
condicions particulars per al primer període de cobertura i es paga en el moment de la 
celebració del contracte, llevat que s'haja acordat expressament un fraccionament del seu 
pagament. 

7.2 La prima és indivisible i es deu i correspon a l'asseguradora completament durant tot el 
període de durada del contracte pactat, fins i tot en cas que s'haja acordat el 
fraccionament del pagament. En cas d'extinció del contracte abans de la data de 
venciment pactada, o de qualsevol de les pròrrogues, l'asseguradora no està obligada a 
reintegrar al prenedor cap quantitat corresponent a la prima que haja estat satisfeta 
íntegrament, llevat dels casos legalment previstos. 

7.3 La prima inicial de l'assegurança o la primera quota d'esta es consideren degudes pel 
prenedor de l'assegurança des del dia en què comence el període de cobertura. La prima 
inicial inclou els impostos i recàrrecs deguts.  

Si per culpa del prenedor de l'assegurança el primer rebut de la prima no s'ha pagat una 
vegada signat el contracte, l'asseguradora té dret a resoldre el contracte o a exigir el 
pagament de la prima deguda per la via executiva d'acord amb la pòlissa.  Si es produïx 
un sinistre abans del pagament de la primera prima, no queda cobert per l'asseguradora. 

7.4 En cas d'impagament de qualsevol dels rebuts posteriors al primer, l'assegurança queda 
en suspens transcorregut un mes des del venciment del rebut impagat.  Si l'assegurador 
no reclama el pagament dins dels sis mesos següents al venciment de la prima, el 
contracte queda extingit de forma automàtica. En qualsevol cas, l'assegurador, quan el 
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contracte quede en suspens, només pot exigir el pagament de la prima del període en 
curs. 

Si el contracte no ha quedat resolt o extingit conforme als paràgrafs anteriors, la 
cobertura torna a tindre efecte a les vint-i-quatre (24) hores del dia en què el prenedor 
haja pagat la prima. 

8. DRETS i OBLIGACIONS RELATIVES AL RISC ASSEGURAT 

8.1 Durant la durada del contracte, el prenedor de l'assegurança o l'assegurat, dins dels 15 
dies següents al seu coneixement, comunicar a l'asseguradora totes les circumstàncies 
que podrien donar lloc a un canvi del risc assegurat, incloses les circumstàncies 
relacionades amb l'ús del vehicle assegurat (el conductor habitual, els conductors 
ocasionals, la zona d'ús, etc.). 

L'asseguradora pot, en un termini de dos mesos a comptar des del dia en què 
l'agreujament li ha estat declarat, proposar una modificació del contracte. En este cas, el 
prenedor disposa de 15 dies a comptar des de la recepció d'esta proposició per acceptar-
la o rebutjar-la. En cas de rebuig o de silenci per part del prenedor, l'asseguradora pot, 
transcorregut este termini, rescindir el contracte prèvia advertència al prenedor, donant-
li perquè conteste un nou termini de 15 dies, transcorreguts els quals i dins dels 8 dies 
següents ha de comunicar al prenedor la rescissió definitiva. 

El prenedor de l'assegurança o l'assegurat poden, durant el curs del contracte, posar en 
coneixement de l'assegurador totes les circumstàncies que disminuïxen el risc i que són 
de tal naturalesa que si l'assegurador les haguera conegudes en el moment de perfer el 
contracte, l'hauria conclòs en condicions més favorables. 

En este cas, en finalitzar el període en curs cobert per la prima, s'ha de reduir l'import de 
la prima futura en la proporció corresponent, i el prenedor té dret en cas contrari a la 
resolució del contracte i a la devolució de la diferència entre la prima satisfeta i la que li 
hauria correspost pagar, des del moment de la posada en coneixement de la disminució 
del risc. 

Quan durant la vigència del contracte d'assegurança, el vehicle assegurat siga transmés, 
l'assegurat està obligat a notificar: 

1. Al comprador, l'existència del contracte d'assegurança. 

2. A l'asseguradora, la transmissió i el nou propietari del vehicle assegurat, en el 
termini de quinze dies següents a dita transmissió. 

En este cas, l'asseguradora pot rescindir el contracte dins dels quinze dies següents a 
aquell en què tinga coneixement de la transmissió. Exercit el seu dret i notificat per escrit 
a l'adquirent, l'assegurador queda obligat durant el termini d'un mes, a partir de la 
notificació. L'asseguradora ha de restituir la part de prima que corresponga a períodes 
d'assegurança, pels quals, com a conseqüència de la rescissió, no haja suportat el risc. 
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L'adquirent del vehicle també pot rescindir el contracte si ho comunica per escrit a 
l'assegurador en el termini de quinze dies, comptats des que va conéixer l'existència del 
contracte. 

8.2 Notificacions: 

A) Durant la vigència del contracte d'assegurança, el prenedor de l'assegurança o 
l'assegurat estan obligats a notificar a l'asseguradora: 

- Qualsevol canvi de nom, adreça o compte bancari 

- Qualsevol assegurança celebrada amb una altra asseguradora que cobrisca 
qualsevol risc inclòs en la cobertura del contracte. 

B) En ocórrer un sinistre, el prenedor de l'assegurança o l'assegurat, estan obligats a: 

- Emprar els mitjans al seu abast per minorar les conseqüències del sinistre. 
L'incompliment d'este deure dona dret a l'assegurador a reduir la seua prestació 
en la proporció oportuna, tenint en compte la importància dels danys derivats de 
dit incompliment i el grau de culpa de l'assegurat. 

- Si este incompliment es produïx amb la intenció manifesta de perjudicar o 
enganyar l'assegurador, este queda alliberat de tota prestació derivada del 
sinistre.  

- Comunicar a l'asseguradora l'esdeveniment del sinistre dins el termini màxim de 
set dies des d'haver-lo conegut, i donar a l'assegurador tota mena 
d'informacions sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre. En cas de 
violació d'este deure, es perd el dret a la indemnització en el supòsit que hi haja 
hagut dol o culpa greu. 

- En cas de ser demandat judicialment per la part perjudicada, sol·licitar la 
participació de l'asseguradora en el procés judicial, quan estiga permés per la 
llei. 

- No negociar, admetre ni rebutjar reclamacions de tercers perjudicats relatives al 
sinistre, ni assumir responsabilitat pels danys causats, llevat d'autorització 
expressa de l'asseguradora. 

C) Quan es produïsca un sinistre que està cobert sota les cobertures "Trencament de 
vidres" o "Accidents corporals del conductor", l'assegurat ha de notificar a 
l'asseguradora: 

- l'esdeveniment del sinistre, dins dels 3 dies hàbils següents a partir del 
coneixement d'este. 

- qualsevol quantitat rebuda com a compensació en relació amb el mateix sinistre. 

9. INDEMNITZACIÓ PER DANYS 

9.1 Un cop produït el sinistre, l'assegurat o el prenedor que pretén rebre una indemnització o 
obtenir una prestació en virtut del contracte d'assegurança, ha de trucar als telèfons de 
contacte que figuren en les condicions particulars per a cada tipus de prestació. 
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Quan la reclamació la presente una tercera persona diferent del prenedor de 
l'assegurança o de l'assegurat, l'asseguradora ha d'informar-lo sobre la documentació 
que ha de presentar per acreditar la reclamació i l'import dels danys. 

9.2 Quan la reclamació es referisca a danys coberts baix la clàusula "Accidents corporals del 
conductor", s'ha de proporcionar a l'asseguradora la següent documentació, depenent 
del dany sofert: 

A) En cas de mort del conductor: 

1. Informe mèdic en el qual es faça constar la data, les circumstàncies i les causes 
de la mort. 

2. Certificat de defunció i còpia del DNI del mort. 

3. Certificat d'últimes voluntats del mort. 

4. Una còpia del testament i, si escau, una còpia d'una declaració notarial o judicial 
dels hereus. 

5. Còpia del DNI de cada hereu. 

6. Còpia del document que acredite la liquidació de l'impost sobre successions. 

B) En cas d'una incapacitat permanent del conductor: 

1. Un certificat mèdic que indique la data d'ocurrència, les causes, el 
desenvolupament i la discapacitat resultants de l'accident, de manera que es 
puga determinar el percentatge de la pèrdua permanent de la capacitat de 
treballar. 

2. Còpia del DNI del lesionat, si l'asseguradora no té estes dades. 

9.3 Quan l'asseguradora decidisca rebutjar un sinistre, ho ha de comunicar fefaentment a la 
persona que va fer la reclamació expressant els motius del rebuig, dins dels tres mesos 
posteriors a comptar des de la data en què haja tingut coneixement de la causa en què 
fonamenta el rebuig. Si és procedent el rebuig d'un sinistre després d'haver efectuat 
pagaments a càrrec d'este o d'haver refermat les seues conseqüències, l'asseguradora 
podrà repetir davant l'assegurat les sumes satisfetes, o aquelles que en virtut de la fiança 
constituïda haja abonat. 

9.4 Quan no hi haja cap motiu perquè l'asseguradora es negue a pagar una indemnització, 
està obligada a satisfer la indemnització al terme de les investigacions i els peritatges 
necessaris per establir l'existència del sinistre i, si escau, l'import dels danys que en 
resulten. En qualsevol supòsit, l'assegurador ha d'efectuar, dins dels quaranta dies 
posteriors a la recepció de la declaració del sinistre, el pagament de l'import mínim del 
que l'assegurador puga deure segons les circumstàncies que conega. 

9.5 Si s'establix que la persona lesionada també va contribuir amb la seua conducta a 
l'ocurrència del sinistre, la indemnització de l'assegurança es reduïx en proporció a la 
culpa del perjudicat. 

10.  ALTRES PROVISIONS 
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10.1 Després del pagament per als danys causats a tercers en relació amb l'ús del vehicle 
assegurat, l'asseguradora té dret a repetir contra l'assegurat en els casos que preveu la 
legislació vigent. 

10.2 L'asseguradora, un cop pagada la indemnització, pot exercir els drets i les accions que, 
per raó del sinistre, correspondrien a l'assegurat davant de les persones responsables 
d'este, fins al límit de la indemnització. 

10.3 Totes les comunicacions entre l'asseguradora i el prenedor s'han de realitzar per escrit. 
Totes les comunicacions són vàlides, a més de per carta, per qualsevol altre mitjà escrit, 
inclòs correu electrònic, SMS o fax, a l'adreça que tant l'asseguradora com el prenedor 
hagen facilitat, ja siga en contractar la pòlissa o en un moment posterior, i el prenedor 
queda obligat a comunicar a l'asseguradora, tan aviat com siga possible, qualsevol canvi 
de domicili habitual, telèfon, fax o adreça de correu electrònic facilitats. 

Les comunicacions de l'asseguradora al prenedor i, si escau, a l'assegurat, i al beneficiari, 
s'han de realitzar al domicili, l'adreça de correu electrònic, el fax o el telèfon declarat a la 
pòlissa.  Tenen efecte, com si s'hagueren rebut, les comunicacions escrites que siguen 
refusades, les certificacions amb justificant de recepció no recollides, les no obertes quan 
es tracte de correu electrònic o SMS i les que no arriben al seu destí per haver canviat el 
domicili, el correu, el telèfon etc., sense haver-ho notificat a l'asseguradora. 

En cas de celebració del contracte d'assegurança a distància, les comunicacions es poden 
realitzar a través del telèfon, i les parts s'autoritzen mútuament a gravar les converses 
telefòniques que es mantinguen a estos efectes.  

L'indicat anteriorment també és aplicable quan les comunicacions per part de l'assegurat 
es realitzen a través d'un mediador d'assegurances. 

10.4 Les accions que es deriven d'este contracte prescriuen en el termini de dos anys, excepte 
les de les cobertures d'"Accidents del conductor" que prescriuen als 5 anys. El termini de 
prescripció comença a comptar des de la data en què les accions van poder exercitar-se.  

Els terminis establerts en dies es compten en dies naturals, llevat que s'indique 
expressament que es tracta de dies hàbils. 

10.5 Consultes i reclamacions 

En cas que sorgisca una controvèrsia en la interpretació o execució d'este contracte 
d'assegurança, el prenedor de l'assegurança, l'assegurat, els beneficiaris i els tercers 
perjudicats o els seus drethavents, poden presentar una reclamació o queixa a 
l'asseguradora, per carta dirigida a Apartat de correus 27, carrer Corralones, 5, 
Fuenlabrada CP 28945, Comunitat de Madrid o per correu electrònic (spain@euroins.bg) 
d'acord amb el procediment que es pot consultar a la pàgina web "www.euroins.bg". 

Si una reclamació és rebutjada per l'assegurador o no se n'obté resposta en el termini de 
dos mesos des de la presentació, l'usuari pot formular una reclamació o queixa davant el 
Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (Passeig 
de la Castellana 44, 28046 Madrid, adreça electrònica: 
reclamaciones.seguros@mineco.es, oficina virtual oficinavirtual.dgsfp@mineco.es). 

mailto:reclamaciones.seguros@mineco.es
mailto:oficinavirtual.dgsfp@mineco.es
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Només amb l'expressa conformitat de les parts, es poden sotmetre les diferències 
derivades de la interpretació i execució del contracte d'assegurança al judici de 
mediadors o àrbitres, de conformitat amb la legislació vigent. 

11.  RISCOS COBERTS PEL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES 

11.1 CLÀUSULA D'INDEMNITZACIÓ PEL CONSORCI DE COMPENSACIÓ 
D'ASSEGURANCES DE LES PÈRDUES DERIVADES D'ESDEVENIMENTS 
EXTRAORDINARIS EN ASSEGURANCES AMB COBERTURES COMBINADES DE 
DANYS A PERSONES i A BÉNS i DE RESPONSABILITAT CIVIL EN VEHICLES 
TERRESTRES AUTOMÒBILS 

De conformitat amb el que establix el text refós de l'Estatut legal del Consorci de 
Compensació d'Assegurances, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d'octubre, 
el prenedor d'un contracte d'assegurança dels que han d'incorporar obligatòriament 
recàrrec a favor de l'esmentada entitat pública empresarial té la facultat de convenir la 
cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat asseguradora que reunisca les 
condicions exigides per la legislació vigent.  

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris 
ocorreguts a Espanya, i que afecten riscos ubicats a Espanya i, en el cas de danys a les 
persones, també els ocorreguts a l'estranger quan l'assegurat tinga la seua residència 
habitual a Espanya, les ha de pagar el Consorci de Compensació d'Assegurances quan el 
prenedor haja satisfet els corresponents recàrrecs a favor seu i es produïsca alguna de les 
següents situacions:  

A) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances no 
estiga emparat per la pòlissa d'assegurança contractada amb l'entitat 
asseguradora.  

B) Que, tot i estar emparat per esta pòlissa d'assegurança, les obligacions de l'entitat 
asseguradora no es puguen acomplir per haver estat declarada judicialment en 
concurs o per estar subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o 
assumida pel Consorci de Compensació d'Assegurances.  

El Consorci de Compensació d'Assegurances ha d'ajustar la seua actuació al que disposen 
l'Estatut legal esmentat, la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, el 
Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, 
de 20 de febrer, i les disposicions complementàries.  

11.2 RESUM DE LES NORMES LEGALS  

1. Esdeveniments extraordinaris coberts  

A) Els fenòmens de la naturalesa següents: terratrèmols i sismes submarins; 
inundacions extraordinàries, incloses les produïdes per embats de mar; 
erupcions volcàniques; tempesta ciclònica atípica (inclosos els vents 
extraordinaris amb ratxes superiors a 120 km/h i els tornados), i caigudes de 
cossos siderals i aeròlits.  



  

 
 
 19 ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL | 

CONDICIONS GENERALS 

B) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, 
motí i tumult popular.  

C) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en 
temps de pau.  

Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d'erupcions volcàniques i la caiguda de 
cossos siderals s'han de certificar, a instància del Consorci de Compensació 
d'Assegurances, mitjançant informes expedits per l'Agència Estatal de 
Meteorologia (AEMET), l'Institut Geogràfic Nacional i els altres organismes 
públics competents en la matèria. En els casos d'esdeveniments de caràcter 
polític o social, així com en el supòsit de danys produïts per fets o actuacions de 
les Forces Armades o de les Forces o Cossos de Seguretat en temps de pau, el 
Consorci de Compensació d'Assegurances pot demanar informació sobre els fets 
esdevinguts als òrgans jurisdiccionals i administratius competents.  

2. Riscos exclosos  

A) Els que no donen lloc a indemnització segons la Llei de contracte d'assegurança.  

B) Els ocasionats en béns assegurats per un contracte d'assegurança diferent 
d'aquells en què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació 
d'Assegurances.  

C) Els deguts a vici o defecte propi de la cosa assegurada, o a la falta manifesta de 
manteniment.  

D) Els produïts per conflictes armats, encara que no haja precedit la declaració 
oficial de guerra.  

E) Els derivats de l'energia nuclear, sense perjudici del que establix la Llei 12/2011, 
de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per 
materials radioactius. No obstant això, sí que s'entenen inclosos tots els danys 
directes ocasionats en una instal·lació nuclear assegurada, quan siguen 
conseqüència d'un esdeveniment extraordinari que afecte la mateixa instal·lació.  

F) Els deguts a la mera acció del temps, i en el cas de béns totalment o parcialment 
submergits de forma permanent, els imputables a la mera acció de l'onatge o 
dels corrents ordinaris.  

G) Els produïts per fenòmens de la naturalesa diferents als assenyalats en l'apartat 
1.a) anterior i, en particular, els produïts per l'elevació del nivell freàtic, el 
moviment de vessants, el lliscament o l'assentament de terrenys, el 
despreniment de roques i fenòmens similars, llevat que estos hagen estat 
ocasionats manifestament per l'acció de l'aigua de pluja que, al seu torn, haja 
provocat a la zona una situació d'inundació extraordinària i s'hagen produït 
simultàniament a dita inundació.  

H) Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i 
manifestacions dutes a terme d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 
9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, així com durant el 
transcurs de vagues legals, llevat que les actuacions esmentades puguen ser 
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qualificades com a esdeveniments extraordinaris dels assenyalats en l'apartat 
1.b) anterior.  

I) Els causats per mala fe de l'assegurat.  

J) Els derivats de sinistres per fenòmens naturals que causen danys als béns o 
pèrdues pecuniàries quan la data d'emissió de la pòlissa o d'efecte, si és 
posterior, no precedisca en set dies naturals a aquell en què ha ocorregut el 
sinistre, llevat que quede demostrada la impossibilitat de contractació anterior 
de l'assegurança per inexistència d'interés assegurable. Este període de carència 
no s'aplica en cas de reemplaçament o substitució de la pòlissa, en la mateixa o 
una altra entitat, sense solució de continuïtat, excepte en la part que siga 
objecte d'augment o nova cobertura. Tampoc s'aplica per la part dels capitals 
assegurats que resulte de la revaloració automàtica prevista a la pòlissa.  

K) Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o 
quan, de conformitat amb el que establix la Llei de contracte d'assegurança, la 
cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances està suspesa o 
l'assegurança queda extingida per falta de pagament de les primes.  

L) En cas de danys als béns, els indirectes o les pèrdues derivades de danys directes 
o indirectes, diferents de les pèrdues pecuniàries delimitades com a 
indemnitzables en el Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris. En 
particular, no s'inclouen en esta cobertura els danys o les pèrdues sofertes com 
a conseqüència del tall o l'alteració del subministrament exterior d'energia 
elèctrica, gasos combustibles, fuel, gasoil, o altres fluids, ni qualssevol altres 
danys o pèrdues indirectes diferents de les esmentades en el paràgraf anterior, 
encara que estes alteracions es deriven d'una causa inclosa en la cobertura de 
riscos extraordinaris.  

M) Els sinistres que, per la seua magnitud i gravetat, siguen qualificats pel Govern 
de la nació de «catàstrofe o calamitat nacional».  

N) En cas de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils, els danys 
personals derivats d'esta cobertura.  

3. Franquícia  

i. La franquícia a càrrec de l'assegurat és:  

A) En cas de danys directes, en les assegurances contra danys a coses, la 
franquícia a càrrec de l'assegurat és d'un set per cent de la quantia dels 
danys indemnitzables produïts pel sinistre. No obstant això, no s'efectua cap 
deducció per franquícia als danys que afecten habitatges, comunitats de 
propietaris d'habitatges, ni a vehicles que estiguen assegurats per una 
pòlissa d'assegurança d'automòbils.  

B) En el cas de pèrdua de beneficis, la franquícia a càrrec de l'assegurat és la 
mateixa que preveu la pòlissa, en temps o en quantia, per a danys que 
siguen conseqüència de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis. Si hi ha 
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diverses franquícies per a la cobertura de sinistres ordinaris de pèrdua de 
beneficis, s'apliquen les previstes per a la cobertura principal.  

C) Quan en una pòlissa s'establisca una franquícia combinada per danys i 
pèrdua de beneficis, el Consorci de Compensació d'Assegurances ha de 
liquidar els danys materials amb deducció de la franquícia que corresponga 
per aplicació del que preveu l'apartat a) anterior, i la pèrdua de beneficis 
produïda amb deducció de la franquícia establerta en la pòlissa per a la 
cobertura principal, minorada en la franquícia aplicada en la liquidació dels 
danys materials.  

ii. En les assegurances de persones no s'efectua cap deducció per franquícia. 

 

4. Extensió de la cobertura  

i. La cobertura dels riscos extraordinaris comprén els mateixos béns o persones, 
així com les mateixes sumes assegurades que s'hagen establert en les pòlisses 
d'assegurança a l'efecte de la cobertura dels riscos ordinaris. 

ii. No obstant això: 

A) En les pòlisses que cobrisquen danys propis als vehicles de motor, la 
cobertura de riscos extraordinaris del Consorci de Compensació 
d'Assegurances garantix la totalitat de l'interés assegurable, encara que la 
pòlissa ordinària només ho faça parcialment.  

B) Quan els vehicles únicament compten amb una pòlissa de responsabilitat 
civil en vehicles terrestres automòbils, la cobertura de riscos extraordinaris 
del Consorci de Compensació d'Assegurances garantix el valor del vehicle en 
l'estat en que es trobe en el moment immediatament anterior a l'ocurrència 
del sinistre segons preus de compra d'acceptació general al mercat.  

C) En les pòlisses d'assegurança de vida que, d'acord amb el que preveu el 
contracte, i de conformitat amb la normativa reguladora de les assegurances 
privades, generen provisió matemàtica, la cobertura del Consorci de 
Compensació d''Assegurances s'ha de referir al capital en risc per a cada 
assegurat, és a dir, a la diferència entre la suma assegurada i la provisió 
matemàtica que l'entitat asseguradora que l'haja emesa ha de tindre 
constituïda. L'import corresponent a la provisió matemàtica ha de ser 
satisfet per l'entitat asseguradora esmentada. 

11.3 COMUNICACIÓ DE DANYS AL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES  

1. El prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el beneficiari de la pòlissa, o qui actue per 
compte i nom dels anteriors, o l'entitat asseguradora o el mediador d'assegurances 
amb la intervenció del qual es gestiona l'assegurança han de comunicar al Consorci de 
Compensació d'Assegurances la sol·licitud d'indemnització de danys, la cobertura dels 
quals correspon al Consorci esmentat.  
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2. La comunicació dels danys i l'obtenció de qualsevol informació relativa al procediment 
i a l'estat de la tramitació dels sinistres es pot realitzar:  

- Mitjançant trucada al Centre d'Atenció Telefònica del Consorci de Compensació 
d'Assegurances (952 367 042 o 902 222 665).  

- A través de la pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances 
(www.consorseguros.es). 

3. Valoració dels danys: la valoració dels danys que resulten indemnitzables d'acord amb 
la legislació d'assegurances i el contingut de la pòlissa d'assegurança l'ha de realitzar el 
Consorci de Compensació d'Assegurances, sense que este quede vinculat per les 
valoracions que, si escau, haja realitzat l'entitat asseguradora que cobrix els riscos 
ordinaris.  

4. Abonament de la indemnització: el Consorci de Compensació d'Assegurances ha de 
realitzar el pagament de la indemnització al beneficiari de l'assegurança mitjançant 
transferència bancària. 

ASSISTÈNCIA EN VIATGE 

L'assistència garantida es presta a través de la societat DAS DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE 
SINIESTROS INTERNATIONAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, ("DAS"), les dades de la qual figuren en 
les condicions particulars de la pòlissa. 

Les cobertures i exclusions es regixen per les condicions generals d'assistència en viatge i les 
específiques de cada modalitat, que s'indiquen a continuació; en allò que no recullen estes, són 
aplicables les condicions restants de la pòlissa. 

Si el prenedor o l'assegurat requerix algun dels serveis coberts per esta garantia, telefone o comunique-
ho per fax o correu electrònic a DAS. 

Ocorregut un fet que puga donar lloc a la prestació d'algun dels serveis coberts, és requisit 
indispensable sol·licitar la intervenció de DAS per a la seua gestió i, si s'escau, per obtenir-ne 
l'autorització corresponent. 

1. DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS APLICABLES A LES GARANTIES. MODALITAT 
BRONZE  

1.1 ASSISTÈNCIA MÈDICA i SANITÀRIA NECESSÀRIA DURANT UN VIATGE 

Si com a conseqüència d'un accident o una malaltia de caràcter imprevisible l'assegurat 
necessita assistència mèdica, quirúrgica, farmacèutica o hospitalària, DAS ha d'organitzar 
la intervenció dels professionals i establiments sanitaris requerits per a l'atenció de 
l'assegurat ferit o malalt i, amb els límits de 600 € a Espanya, 50 € per a despeses 
odontològiques i 6.000 € per àmbit internacional, s'ha de fer càrrec de les despeses 
següents: 

A) Les despeses i els honoraris mèdics i quirúrgics. 

B) Les despeses farmacèutiques prescrites per un metge. 

http://www.consorseguros.es/
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C) Les despeses d'hospitalització. 

1.2 GARANTIES EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT DE L'ASSEGURAT DURANT UN VIATGE 

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda de l'assegurat, DAS ha de prestar els serveis i/o 
fer-se càrrec de les despeses que es detallen a continuació: 

A) Trasllat o repatriació sanitària de ferits, malalts i els seus acompanyants 

1. Trasllat de l'assegurat ferit o malalt, segons criteri mèdic, fins al centre hospitalari 
més proper o fins al seu domicili a Espanya.  

2. El control del seu Equip mèdic, en contacte amb el metge que atenga l'assegurat 
ferit o malalt, per determinar les mesures convenients quant al millor tractament 
a seguir i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins a un altre centre 
hospitalari més adequat o fins al seu domicili. 

3. Si l'assegurat ferit o malalt és ingressat en un centre hospitalari situat fora del 
municipi on l'assegurat té fixat el seu domicili, DAS s'ha de fer càrrec del seu 
trasllat posterior fins a este domicili.  

4. Si la resta dels assegurats acompanyants (que no estiguen ferits o malalts) no es 
troben en condicions de continuar el viatge pels mitjans inicialment previstos, DAS 
s'ha de fer càrrec de transportar-los al seu domicili amb avió (classe turista) o tren 
(primera classe).   

5. Si l'assegurat traslladat viatjava amb l'única companyia dels seus fills menors de 
quinze anys, DAS ha d'organitzar i fer-se càrrec del viatge, d'anada i tornada, d'un 
auxiliar de vol o d'una persona designada per l'assegurat, a fi d'acompanyar els 
menors en la tornada al seu domicili amb avió (classe turista) o tren (primera 
classe).             

El mitjà de transport de l'assegurat ferit o malalt utilitzat en cada cas l'ha de 
decidir l'Equip mèdic de DAS en funció de la urgència i la gravetat del cas. A 
Europa i en països riberencs de la Mediterrània, DAS pot efectuar el trasllat 
mitjançant un avió sanitari especialment condicionat.        

B) Despeses d'acompanyants per a l'assegurat ferit o malalt. 

Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit requerix la seua hospitalització durant un 
període superior a deu dies i es troba sense acompanyant, DAS s'ha de fer càrrec 
de les despeses següents: 

1. Despeses de desplaçament (anada i tornada) d'un familiar de l'assegurat o la 
persona que este designe (resident a Espanya), amb avió (classe turista) o tren 
(primera classe). 

2. Si l'hospitalització es produïx a l'estranger, despeses d'estada de l'acompanyant, 
prèvia presentació de les factures corresponents, amb un límit màxim de 80 € per 
dia i un màxim de 10 dies. 

C) Despeses de prolongació d'estada a l'hotel per prescripció mèdica de l'assegurat 
ferit o malalt. 
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Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit no fa necessari el seu ingrés en un centre 
hospitalari, però per prescripció mèdica, se li aconsella fer llit i no continuar el seu 
viatge, DAS s'ha de fer càrrec de les despeses d'hotel motivades per la pròrroga 
d'estada fins que siga possible continuar el viatge o tornar al seu domicili a 
Espanya, amb un límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

1.3 GARANTIES EN CAS DE MORT DE L'ASSEGURAT DURANT UN VIATGE 

En cas de defunció d'un assegurat durant el viatge, DAS s'ha de fer càrrec de: 

1. El trasllat del cos fins al seu lloc d'inhumació a Espanya. 

2. Les despeses de condicionament post mortem (considerades com a tals, 
l'embalsamament i el taüt de transport) d'acord amb els requisits legals. No comprén 
les despeses d'enterrament i cerimònia.        

3. Organitzar i fer-se càrrec de la tornada al seu domicili o al lloc d'inhumació a Espanya 
dels altres assegurats, quan estos no estan en condicions de continuar el viatge, amb 
avió (classe turista) o tren (primera classe). 

4. Si l'assegurat mort viatjava amb l'única companyia dels seus fills menors de quinze 
anys, DAS ha d'organitzar i fer-se càrrec del viatge, d'anada i tornada, d'un auxiliar de 
vol o d'una persona designada per l'assegurat, a fi d'acompanyar els menors en la 
tornada al seu domicili amb avió (classe turista) o tren (primera classe).          

1.4 GARANTIES EN CAS D'HOSPITALITZACIÓ O MORT D'UN FAMILIAR DURANT EL VIATGE 
ASSEGURAT 

Si qualsevol dels assegurats ha d'interrompre el seu viatge a causa de la mort o 
l'hospitalització per malaltia greu del seu cònjuge o parella de fet o d'algun dels seus fills, 
pares, avis, nets, germans, sogres, gendres, nores o cunyats, DAS s'ha de fer càrrec del 
següent: 

1. Ha de posar a disposició de l'assegurat un bitllet d'anada i tornada d'avió (classe 
turista) o tren (primera classe), des del lloc en què haja interromput el seu viatge fins 
al de la inhumació o hospitalització a Espanya.  

2. Ha d'organitzar i fer-se càrrec de la tornada al seu domicili dels altres assegurats, 
quan estos no puguen fer-ho pels mitjans inicialment previstos, posant a la seua 
disposició un bitllet d'anada i tornada d'avió (classe turista) o tren (primera classe). 

A l'efecte d'esta garantia, es considera malaltia greu aquella que requerix el seu 
internament a l'hospital durant un període mínim de set dies. 

L'assegurat podrà bescanviar el bitllet de tornada per un fins al seu domicili habitual. 

 

 

1.5 GARANTIA DE TRASLLAT DE L'ASSEGURAT EN CAS D'IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE 
ASSEGURAT PER ACCIDENT O AVARIA 

En cas que el vehicle resulte accidentat o avariat i requerisca la garantia de Remolc del 
vehicle, després d'haver estat remolcat per a la seua reparació a un taller proper al lloc 
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d'immobilització i a més de 25 km del domicili de l'assegurat designat a la pòlissa, DAS 
s'ha de fer càrrec del següent: 

1. De facilitar a l'assegurat el mitjà de transport adequat fins al taller on s'efectuarà la 
reparació. 

2. De les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga tornar al seu 
domicili. Es considera domicili de tornada, en tots els casos, el de l'assegurat designat 
a la pòlissa. 

Amb esta finalitat, si es troba a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la 
seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si es troba a més de 100 km del seu 
domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe turista) o tren 
(primera classe).  

En el segon cas, l'assegurat pot optar per disposar d'un vehicle de lloguer de categoria C 
per tornar al seu domicili, durant un màxim de 48 hores. No es garantixen les despeses 
del suplement per retornar el vehicle en un país diferent al de recollida, les despeses de 
peatge ni les de carburant. Queda inclòs el cost d'una assegurança a tercers, i és a càrrec 
de l'assegurat, si vol contractar-la, la diferència del cost de l'assegurança a tot risc.  

L'assegurat pot optar per substituir esta prestació per una de les dues següents: 

a) Per les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga arribar al seu 
lloc de destinació, sempre que les despeses no superen les de tornada al seu 
domicili.  

b) Quan el vehicle immobilitzat per accident o avaria no puga reparar-se el mateix 
dia, per les despeses d'estada en un hotel en espera de la reparació, amb un 
límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

3. Un cop reparat el vehicle, de prestar el servei de transport necessari perquè 
l'assegurat o la persona designada per este puga recollir el seu vehicle. En cas que el 
vehicle es trobe en reparació a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si el vehicle es troba a més de 
100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe 
turista) o tren (primera classe).  

1.6 GARANTIA DE TRASLLAT DE L'ASSEGURAT EN CAS DE ROBATORI DEL VEHICLE ASSEGURAT 

Quan en el transcurs d'un viatge, el vehicle propietat de l'assegurat siga robat a més de 
25 km del domicili de l'assegurat designat a la pòlissa, DAS s'ha de fer càrrec del següent: 

1. De les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga tornar al seu 
domicili. Es considera domicili de tornada, en tots els casos, el de l'assegurat designat 
a la pòlissa. 

Amb esta finalitat, si es troba a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si es troba a més de 100 km del 
seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe turista) o 
tren (primera classe). 
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En el segon cas, l'assegurat pot optar per disposar d'un vehicle de lloguer de 
categoria C per tornar al seu domicili, durant un màxim de 48 hores. No es garantixen 
les despeses del suplement per retornar el vehicle en un país diferent al de recollida, 
les despeses de peatge ni les de carburant. Queda inclòs el cost d'una assegurança a 
tercers, i és a càrrec de l'assegurat, si vol contractar-la, la diferència del cost de 
l'assegurança a tot risc.  

L'assegurat pot optar per substituir esta prestació per una de les dues següents: 

a) Per les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga arribar al seu 
lloc de destinació, sempre que les despeses no superen les de tornada al seu 
domicili.  

b) Per les despeses justificades d'estada en un hotel en espera de la recuperació del 
vehicle, amb un límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

2. En cas de recuperació del vehicle robat en estat de funcionament, de les despeses de 
transport necessàries perquè l'assegurat o una persona que ell designe puga recollir 
el seu vehicle. En cas que el vehicle siga recuperat a menys de 100 km del seu 
domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si el 
vehicle es troba a més de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la seua 
disposició un bitllet d'avió (classe turista) o bitllet de tren (primera classe).  

Queden cobertes les despeses de transport fins a un màxim de sis mesos des de la 
data del robatori. 

És requisit indispensable per a la prestació d'esta garantia que l'assegurat haja 
presentat denúncia davant les autoritats competents. 

 

 

1.7 ENVIAMENT DE MEDICAMENTS 

Si l'ASSEGURAT desplaçat a l'estranger ha fet ús de la garantia "Assistència mèdica i 
sanitària necessària durant un viatge", l'ASSEGURADOR s'ha d'encarregar de buscar i 
enviar el medicament necessari pel mitjà més ràpid, en cas de no existir al país on es 
preste l'assistència.  

L'assegurador ha d'assumir l'organització de l'enviament i el seu cost fins a la quantitat de 
120,00 €. 

1.8 ENVIAMENT D'OBJECTES OBLIDATS DE PRIMERA NECESSITAT 

L'assegurador ha d'enviar on es trobe l'assegurat, aquells objectes o medicines (d'acord 
amb la legislació dels respectius països) que es puguen considerar de primera necessitat, i 
que l'assegurat haja oblidat al seu domicili en emprendre el viatge, sempre que siguen de 
reemplaçament difícil o costós en el lloc on es trobe l'assegurat. 

L'assegurador únicament ha d'assumir l'organització de l'enviament i el seu cost fins a la 
quantitat de 250,00 €. 

1.9 RETORN DE L'ASSEGURAT PER SINISTRE GREU A LA LLAR QUAN ESTIGA A L'ESTRANGER 
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L'ASSEGURADOR ha de posar a disposició de l'ASSEGURAT un bitllet de transport per a la 
tornada al seu domicili, en cas que este haja d'interrompre el viatge per danys greus a la 
seua residència principal, ocasionats per incendi, sempre que este haja donat lloc a la 
intervenció dels bombers, robatori consumat i denunciat a les autoritats policials, o 
inundació greu, que faça imprescindible la seua presència, en no poder ser solucionades 
estes situacions per familiars directes o persones de la seua confiança, sempre que 
l'esdeveniment s'haja produït després de la data d'inici del viatge. Així mateix, 
l'ASSEGURADOR s'ha de fer càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que 
acompanyava en el seu viatge l'ASSEGURAT que va anticipar el seu retorn, sempre que 
esta segona persona es trobe al seu torn assegurada per esta pòlissa. 

1.10 RESCAT i SALVAMENT 

En cas que el vehicle assegurat, circulant per vies ordinàries i aptes per a la circulació, 
haja patit una bolcada o caiguda en desnivell, que impossibiliten el seu desplaçament, 
DAS garantix el servei de rescat o salvament fins a situar-lo en un lloc adequat per tornar 
a circular o ser remolcat, fins al límit fixat de 600 €. 

Es consideren vies ordinàries i aptes per a la circulació les autopistes, les autovies, les 
carreteres convencionals, les àrees i zones de descans i de servei situades i afectes a 
estes vies, les calçades de servei i les zones de parada o estacionament de qualsevol 
classe de vehicles, les travessies, les places, carrers o vies urbanes i interurbanes. 

Queda cobert el rescat en vies no ordinàries, com ara pistes i camins d'ús comú públics o 
privats, sempre que el lloc d'immobilització del vehicle siga de fàcil accés per a la grua. 

1.11 SERVEI DE REMOLC DEL VEHICLE 

En cas d'immobilització del vehicle assegurat per accident o avaria, DAS garantix la 
prestació del servei de remolc o transport del vehicle assegurat des del lloc 
d'immobilització fins al servei oficial més proper o fins al taller concertat, amb el límit de 
150 km (en cas de força major el cost assumit és de 150 euros). 

1.12 REPARACIÓ D'URGÈNCIA A LA CARRETERA 

En cas d'avaria o accident lleu que impedisca al vehicle assegurat continuar el viatge pels 
seus propis mitjans, DAS s'ha de fer càrrec de la prestació del servei de reparació 
d'urgència a la carretera quan siga possible, amb la finalitat que l'assegurat puga 
continuar el viatge o portar el vehicle al taller a fer una reparació definitiva, i s'ha de fer 
càrrec de les despeses de desplaçament i de la mà d'obra.  

Es consideren accident o avaria lleu aquells en què la reparació es pot efectuar fora del 
taller i en un temps no superior als 60 minuts de mà d'obra. 

A l'efecte d'esta garantia, té la consideració d'avaria la manca de combustible, el canvi de 
pneumàtic per punxada o rebentada i la manca de recàrrega de la bateria. No té la 
consideració d'avaria la manca de recàrrega d'electricitat en vehicles elèctrics ni la manca 
d'aire.  

Queden expressament exclosos d'esta garantia el cost del combustible o les despeses 
derivades del cost de les peces que s'hagen de substituir. 
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1.13 TRANSPORT DEL VEHICLE ACCIDENTAT, AVARIAT O ROBAT 

Quan en el transcurs d'un viatge, el vehicle assegurat resulte accidentat, avariat o, 
després d'un robatori, siga recuperat amb danys que impedisquen la seua circulació, DAS 
garantix el transport del vehicle fins al taller que designe l'assegurat, pròxim al seu 
domicili, i es fa càrrec de les despeses fins al límit de 600 € en internacional i la totalitat 
del cost a Espanya. Perquè esta garantia siga operativa cal que el vehicle no puga reparar-
se (de manera definitiva o de forma provisional que li permeta circular) en un termini de 
72 hores des de la immobilització. 

Si el valor venal del vehicle és inferior a l'import necessari per a la seua reparació, 
l'assegurat pot optar per substituir esta prestació per les gestions i despeses necessàries 
per procedir a l'abandonament legal del vehicle fins a un import màxim equivalent al 
valor venal del vehicle. 

En cas de robatori del vehicle, queda cobert el transport del vehicle recuperat fins a un 
màxim de sis mesos des de la data del robatori. 

DAS no és responsable dels retards en la repatriació del vehicle per causes alienes a la 
seua voluntat. Tampoc és responsable dels danys o pèrdues per sostraccions dels 
accessoris del vehicle o efectes personals dipositats en este. 

1.14 DESPESES DE CUSTÒDIA DEL VEHICLE ASSEGURAT 

En cas que, per aplicació de les garanties d'esta pòlissa, el vehicle assegurat necessite 
custòdia prèviament a la seua repatriació o transport, DAS s'ha de fer càrrec d'estes 
despeses fins al límit de 120 €.  

1.15 ENVIAMENT DE PECES DE RECANVI 

Si amb motiu d'un accident o avaria del vehicle assegurat, es necessiten per a la seua 
reparació peces de recanvi que no es poden obtenir en el municipi d'ocurrència, DAS s'ha 
de fer càrrec de l'enviament d'estes peces i anticipar les despeses de transport. 
L'assegurat, al terme del seu viatge, ha de reemborsar a DAS les quantitats que, en 
concepte de despeses de transport, hagen sigut anticipades.  

DAS no està obligada a efectuar esta prestació si les peces sol·licitades no es troben a 
Espanya o no s'hi fabriquen. No es garantix el cost ni la bestreta de les peces de recanvi. 

A) ÀMBIT GEOGRÀFIC 

Garanties al vehicle: des del quilòmetre zero, a Espanya, a Europa i als països riberencs de 
la Mediterrània. 

Garanties a les persones i garanties a les persones amb motiu de la utilització del vehicle 
assegurat: a partir de 25 quilòmetres del domicili (10 quilòmetres a les illes) a tot el món. 
Per a la garantia d'Assistència mèdica i sanitària necessària durant un viatge, a partir de 
100 km del domicili de l'assegurat. 

B) SINISTRES SENSE COBERTURA i EXCLUSIONS 

1. Els danys provocats com a conseqüència manifesta d'un defecte de 
manteniment o d'una fallada mecànica coneguts en el moment d'iniciar el viatge 
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ni tampoc els danys provocats per una falta de reparació definitiva del vehicle 
assegurat que haja sigut recomanada de forma prèvia pel prestador del servei 
d'assistència. 

2. Les despeses de reparació dels vehicles, llevat del que establix la garantia de 
Reparació d'urgència a la carretera. 

3. Participació de l'assegurat en apostes, desafiaments, carreres, travessies 
organitzades o ral·lis, la circulació fora de les vies públiques aptes per a la 
circulació o la pràctica d'esports tot terreny (trial, enduro, etc.). 

4. Els originats a causa de la ingestió de begudes alcohòliques, estupefaents, 
drogues o medicaments, llevat que estos últims hagen sigut prescrits per 
facultatius. 

5. Les immobilitzacions del vehicle assegurat per qualsevol operació de 
manteniment, control o reglatges o per qualsevol altra causa diferent de les 
determinades en les garanties assegurades. 

6. El pagament de subsidis o reemborsament de despeses quan supose un 
enriquiment injust per a l'assegurat. 

7. Els fets deliberadament causats per l'assegurat, considerats com a tals aquells en 
què l'assegurat provoca conscientment i voluntàriament el sinistre o, si més no, 
se li representa com a altament probable i l'accepta en cas que es produïsca (dol 
directe o dol eventual).  

8. El pagament de prestacions amb motiu de garanties contractades, el servei del 
qual no haja sigut sol·licitat a DAS prèviament, llevat dels casos de força major o 
impossibilitat manifesta degudament acreditada per l'assegurat. 

9. Els conflictes que dimanen, de manera directa o indirecta, de fets produïts per 
energia nuclear, alteracions genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes 
naturals, accions bèl·liques, disturbis i actes terroristes. 

10. La defensa i la reclamació en conflictes relacionats amb vagues, tancaments 
patronals, així com els derivats de decisions i conflictes de caràcter col·lectiu o la 
impugnació dels quals puga realitzar-se a través de les vies del conflicte 
col·lectiu. 

11. Les conseqüències del suïcidi o intent de suïcidi de l'assegurat.  

12. Els sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció de l'assegurat baix la 
influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, substàncies 
psicotròpiques i, en tot cas, amb una taxa d'alcohol superior a la legalment 
permesa. Així mateix, estan exclosos els sinistres ocorreguts amb motiu de la 
ingestió de medicaments sense la deguda prescripció mèdica. 

13. Els conflictes derivats de la participació de l'assegurat en entrenaments, 
competicions o proves esportives relacionades amb el motor. 
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14. Els sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció de l'assegurat sense tindre un 
permís o llicència de conducció vàlida o infringint les resolucions de suspensió, 
retirada o privació d'este per una autoritat administrativa o judicial. 

15. Les conseqüències per robatori del vehicle no denunciat a l'autoritat competent 
en un termini de 48 hores des que l'assegurat va conéixer el fet. 

16. Les conseqüències i despeses per malalties preexistents o cròniques que ja patia 
l'assegurat amb anterioritat a l'inici del viatge o aquelles que tenien risc 
d'agreujament sobtat i conegut per l'assegurat en el moment en què va iniciar el 
viatge. 

17. Les conseqüències i despeses per convalescència o afeccions que, com a 
conseqüència de tractaments mèdics previs al viatge, encara no estiguen 
consolidats. 

18. Les conseqüències que puguen derivar de la no acceptació, el retard o 
l'avançament per l'assegurat del trasllat sanitari que li propose l'Equip mèdic 
designat per DAS. 

19. Els tractaments mèdics o quirúrgics que no siguen necessaris segons el parer de 
l'equip mèdic de DAS, i que es puguen retardar fins al retorn de l'assegurat al seu 
domicili. 

20. Les conseqüències i les despeses degudes a l'embaràs de l'assegurat, excepte en 
cas de complicacions imprevisibles que es puguen produir durant els primers sis 
mesos.  

21. Les conseqüències i les despeses degudes a una interrupció voluntària de 
l'embaràs de l'assegurat. 

22. Les conseqüències i despeses per malalties derivades de la SIDA i de l'hepatitis. 

23. Les conseqüències i les despeses per tractaments estètics. 

24. Les despeses per adquisició i/o reposició d'ulleres, lents de contacte, audiòfons, 
pròtesis i aparells ortopèdics. 

25. Les despeses mèdiques o farmacèutiques quan el seu cost siga inferior a 10 €.  

26. Les conseqüències i les despeses per un tractament requerit (o vacunació) previ 
a un viatge o per la falta d'este.  

27. Les lesions, les malalties i les seues conseqüències derivades de la participació de 
l'assegurat en apostes o competicions esportives, activitats de risc i esports 
d'aventura. Es consideren com a activitats de risc, entre d'altres: L'esquí, la boxa, 
l'halterofília, les arts marcials, l'alpinisme, el submarinisme i la immersió amb 
aparells respiratoris. Es consideren com a esports d'aventura els esports aeris, el 
ràfting, el pònting, el barranquisme i similars. 

28. El rescat de persones al mar, a la muntanya o al desert. 

29. La repatriació per afeccions o lesions benignes que puguen tractar-se in situ i 
que no impedisquen a l'assegurat prosseguir el viatge. 

30. Les despeses de taxi, restaurant i hotel sense autorització prèvia. 
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31. Les prestacions derivades d'avaries repetitives ocasionades per la no reparació 
del vehicle. 

32. Les prestacions derivades de la pèrdua, l'oblit, el trencament o el robatori de les 
claus. 

33. Les prestacions derivades de la punxada o rebentada d'una sola roda. 

34. Les prestacions derivades dels problemes o avaries que no impedisquen circular 
al vehicle (per ex. la manca d'aire condicionat). 

C) ÀMBIT TEMPORAL 

Queden coberts els sinistres que hagen ocorregut durant la vigència de la pòlissa. A 
l'efecte de la cobertura d'esta pòlissa, s'entén que els sinistres han ocorregut en les 
dates següents: 

1. Respecte de les prestacions amb el vehicle assegurat, s'entén que el sinistre ha 
passat en el moment en què s'ha produït l'accident, avaria o robatori que ha 
donat lloc a la petició d'assistència de l'assegurat.  

2. Respecte de les prestacions relatives a les persones: 

 Si estes deriven d'un accident, avaria o robatori, en la data en què estos fets 
es van produir. 

 Si estes deriven de mort, malalties o hospitalització, quan la mort va ocórrer, 
la malaltia es va manifestar o es va produir l'ingrés en un centre hospitalari.  

2. DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS APLICABLES A LES GARANTIES. MODALITAT PLATA 

2.1 ASSISTÈNCIA MÈDICA i SANITÀRIA NECESSÀRIA DURANT UN VIATGE 

Si com a conseqüència d'un accident o una malaltia de caràcter imprevisible l'assegurat 
necessita assistència mèdica, quirúrgica, farmacèutica o hospitalària, DAS ha d'organitzar 
la intervenció dels professionals i establiments sanitaris requerits per a l'atenció de 
l'assegurat ferit o malalt i, fins als límits de 1.500 € a Espanya / 300 € odontològics / 
9.000 € internacional, s'ha de fer càrrec de les despeses següents: 

A) Les despeses i els honoraris mèdics i quirúrgics. 

B) Les despeses farmacèutiques prescrites per un metge. 

C) Les despeses d'hospitalització. 

2.2 GARANTIES EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT DE L'ASSEGURAT DURANT UN VIATGE 

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda de l'assegurat, DAS ha de prestar els serveis i/o 
fer-se càrrec de les despeses que es detallen a continuació: 

A) Trasllat o repatriació sanitària de ferits, malalts i els seus acompanyants 

1. Trasllat de l'assegurat ferit o malalt, segons criteri mèdic, fins al centre hospitalari 
més proper o fins al seu domicili a Espanya.  

2. El control del seu Equip mèdic, en contacte amb el metge que atenga l'assegurat 
ferit o malalt, per determinar les mesures convenients quant al millor tractament 
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a seguir i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins a un altre centre 
hospitalari més adequat o fins al seu domicili. 

3. Si l'assegurat ferit o malalt és ingressat en un centre hospitalari situat fora del 
municipi on l'assegurat té fixat el seu domicili, DAS s'ha de fer càrrec del seu 
trasllat posterior fins a este domicili.  

4. Si la resta dels assegurats acompanyants (que no estiguen ferits o malalts) no es 
troben en condicions de continuar el viatge pels mitjans inicialment previstos, DAS 
s'ha de fer càrrec de transportar-los al seu domicili amb avió (classe turista) o tren 
(primera classe).   

5. Si l'assegurat traslladat viatjava amb l'única companyia dels seus fills menors de 
quinze anys, DAS ha d'organitzar i fer-se càrrec del viatge, d'anada i tornada, d'un 
auxiliar de vol o d'una persona designada per l'assegurat, a fi d'acompanyar els 
menors en la tornada al seu domicili amb avió (classe turista) o tren (primera 
classe).             

El mitjà de transport de l'assegurat ferit o malalt utilitzat en cada cas l'ha de 
decidir l'Equip mèdic de DAS en funció de la urgència i la gravetat del cas. A 
Europa i en països riberencs de la Mediterrània, DAS pot efectuar el trasllat 
mitjançant un avió sanitari especialment condicionat.          

B) Despeses d'acompanyants per a l'assegurat ferit o malalt 

Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit requerix la seua hospitalització durant un 
període superior a deu dies i es troba sense acompanyant, DAS s'ha de fer càrrec 
de les despeses següents: 

1. Despeses de desplaçament (anada i tornada) d'un familiar de l'assegurat o 
la persona que este designe (resident a Espanya), amb avió (classe turista) o tren 
(primera classe). 

2. Si l'hospitalització es produïx a l'estranger, despeses d'estada de 
l'acompanyant, prèvia presentació de les factures corresponents, amb un límit 
màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

C) Despeses de prolongació d'estada a l'hotel per prescripció mèdica de l'assegurat 

ferit o malalt 

Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit no fa necessari el seu ingrés en un centre hospitalari, 
però per prescripció mèdica, se li aconsella fer llit i no continuar el seu viatge, DAS s'ha de 
fer càrrec de les despeses d'hotel motivades per la pròrroga d'estada fins que siga 
possible continuar el viatge o tornar al seu domicili a Espanya, amb un límit màxim de 
80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

2.3 GARANTIES EN CAS DE MORT DE L'ASSEGURAT DURANT UN VIATGE 

En cas de defunció d'un assegurat durant el viatge, DAS s'ha de fer càrrec de: 

1. El trasllat del cos fins al seu lloc d'inhumació a Espanya. 
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2. Les despeses de condicionament post mortem (considerades com a tals, 
l'embalsamament i el taüt de transport) d'acord amb els requisits legals. No comprén 
les despeses d'enterrament i cerimònia. 

3. Organitzar i fer-se càrrec de la tornada al seu domicili o al lloc d'inhumació a Espanya 
dels altres assegurats, quan estos no estan en condicions de continuar el viatge, amb 
avió (classe turista) o tren (primera classe). 

4. Si l'assegurat mort viatjava amb l'única companyia dels seus fills menors de quinze 
anys, DAS ha d'organitzar i fer-se càrrec del viatge, d'anada i tornada, d'un auxiliar de 
vol o d'una persona designada per l'assegurat, a fi d'acompanyar els menors en la 
tornada al seu domicili amb avió (classe turista) o tren (primera classe). 

2.4 GARANTIES EN CAS D'HOSPITALITZACIÓ O MORT D'UN FAMILIAR DURANT EL VIATGE 
ASSEGURAT 

Si qualsevol dels assegurats ha d'interrompre el seu viatge a causa de la mort o 
l'hospitalització per malaltia greu del seu cònjuge o parella de fet o d'algun dels seus fills, 
pares, avis, nets, germans, sogres, gendres, nores o cunyats, DAS s'ha de fer càrrec del 
següent: 

1. Ha de posar a disposició de l'assegurat un bitllet d'anada i tornada d'avió (classe 
turista) o tren (primera classe), des del lloc en què haja interromput el seu viatge fins 
al de la inhumació o hospitalització a Espanya.  

2. Ha d'organitzar i fer-se càrrec de la tornada al seu domicili dels altres assegurats, 
quan estos no puguen fer-ho pels mitjans inicialment previstos, posant a la seua 
disposició un bitllet d'anada i tornada d'avió (classe turista) o tren (primera classe). 

A l'efecte d'esta garantia, es considera malaltia greu aquella que requerix el seu 
internament a l'hospital durant un període mínim de set dies. 

L'assegurat podrà bescanviar el bitllet de tornada per un fins al seu domicili habitual. 

2.5 GARANTIA DE TRASLLAT DE L'ASSEGURAT EN CAS D'IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE 
ASSEGURAT PER ACCIDENT O AVARIA 

En cas que el vehicle resulte accidentat o avariat i requerisca la garantia de Remolc del 
vehicle, després d'haver estat remolcat per a la seua reparació a un taller proper al lloc 
d'immobilització i a més de 25 km del domicili de l'assegurat designat a la pòlissa, DAS 
s'ha de fer càrrec del següent: 

1. De facilitar a l'assegurat el mitjà de transport adequat fins al taller on s'efectuarà la 
reparació. 

2. De les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga tornar al seu 
domicili. Es considera domicili de tornada, en tots els casos, el de l'assegurat designat 
a la pòlissa. 

Amb esta finalitat, si es troba a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si es troba a més de 100 km del 
seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe turista) o 
tren (primera classe).  
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En el segon cas, l'assegurat pot optar per disposar d'un vehicle de lloguer de 
categoria C per tornar al seu domicili, durant un màxim de 48 hores. No es garantixen 
les despeses del suplement per retornar el vehicle en un país diferent al de recollida, 
les despeses de peatge ni les de carburant. Queda inclòs el cost d'una assegurança a 
tercers, i és a càrrec de l'assegurat, si vol contractar-la, la diferència del cost de 
l'assegurança a tot risc.  

L'assegurat pot optar per substituir esta prestació per una de les dues següents: 

a) Per les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga arribar al seu 
lloc de destinació, sempre que les despeses no superen les de tornada al seu 
domicili.  

b) Quan el vehicle immobilitzat per accident o avaria no puga reparar-se el mateix 
dia, per les despeses d'estada en un hotel en espera de la reparació, amb un 
límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

3. Un cop reparat el vehicle, de prestar el servei de transport necessari perquè 
l'assegurat o la persona designada per este puga recollir el seu vehicle. En cas que el 
vehicle es trobe en reparació a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si el vehicle es troba a més de 
100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe 
turista) o tren (primera classe).  

2.6 GARANTIA DE TRASLLAT DE L'ASSEGURAT EN CAS DE ROBATORI DEL VEHICLE ASSEGURAT 

Quan en el transcurs d'un viatge, el vehicle propietat de l'assegurat siga robat a més de 
25 km del domicili de l'assegurat designat a la pòlissa, DAS s'ha de fer càrrec del següent: 

1. De les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga tornar al seu 
domicili. Es considera domicili de tornada, en tots els casos, el de l'assegurat designat 
a la pòlissa. 

Amb esta finalitat, si es troba a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si es troba a més de 100 km del 
seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe turista) o 
tren (primera classe). 

En el segon cas, l'assegurat pot optar per disposar d'un vehicle de lloguer de 
categoria C per tornar al seu domicili, durant un màxim de 48 hores. No es garantixen 
les despeses del suplement per retornar el vehicle en un país diferent al de recollida, 
les despeses de peatge ni les de carburant. Queda inclòs el cost d'una assegurança a 
tercers, i és a càrrec de l'assegurat, si vol contractar-la, la diferència del cost de 
l'assegurança a tot risc.  

L'assegurat pot optar per substituir esta prestació per una de les dues següents: 

a) Per les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga arribar al seu 
lloc de destinació, sempre que les despeses no superen les de tornada al seu 
domicili.  
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b) Per les despeses justificades d'estada en un hotel en espera de la recuperació del 
vehicle, amb un límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

2. En cas de recuperació del vehicle robat en estat de funcionament, de les despeses de 
transport necessàries perquè l'assegurat o una persona que ell designe puga recollir 
el seu vehicle. En cas que el vehicle siga recuperat a menys de 100 km del seu 
domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si el 
vehicle es troba a més de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la seua 
disposició un bitllet d'avió (classe turista) o bitllet de tren (primera classe).  

Queden cobertes les despeses de transport fins a un màxim de sis mesos des de la 
data del robatori. 

És requisit indispensable per a la prestació d'esta garantia que l'assegurat haja 
presentat denúncia davant les autoritats competents. 

2.7 ENVIAMENT DE MEDICAMENTS 

Si l'ASSEGURAT desplaçat a l'estranger ha fet ús de la garantia "Assistència mèdica i 
sanitària necessària durant un viatge", l'ASSEGURADOR s'ha d'encarregar de buscar i 
enviar el medicament necessari pel mitjà més ràpid, en cas de no existir al país on es 
preste l'assistència.  

L'assegurador ha d'assumir l'organització de l'enviament i el seu cost fins a la quantitat de 
120,00 €. 

2.8 ENVIAMENT D'OBJECTES OBLIDATS DE PRIMERA NECESSITAT 

L'assegurador ha d'enviar on es trobe l'assegurat, aquells objectes o medicines (d'acord 
amb la legislació dels respectius països) que es puguen considerar de primera necessitat, i 
que l'assegurat haja oblidat al seu domicili en emprendre el viatge, sempre que siguen de 
reemplaçament difícil o costós en el lloc on es trobe l'assegurat. 

L'assegurador únicament ha d'assumir l'organització de l'enviament i el seu cost fins a la 
quantitat de 250,00 €. 

2.9 RETORN DE L'ASSEGURAT PER SINISTRE GREU A LA LLAR QUAN ESTIGA A L'ESTRANGER 

L'ASSEGURADOR ha de posar a disposició de l'ASSEGURAT un bitllet de transport per a la 
tornada al seu domicili, en cas que este haja d'interrompre el viatge per danys greus a la 
seua residència principal, ocasionats per incendi, sempre que este haja donat lloc a la 
intervenció dels bombers, robatori consumat i denunciat a les autoritats policials, o 
inundació greu, que faça imprescindible la seua presència, en no poder ser solucionades 
estes situacions per familiars directes o persones de la seua confiança, sempre que 
l'esdeveniment s'haja produït després de la data d'inici del viatge. Així mateix, 
l'ASSEGURADOR s'ha de fer càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que 
acompanyava en el seu viatge l'ASSEGURAT que va anticipar el seu retorn, sempre que 
esta segona persona es trobe al seu torn assegurada per esta pòlissa. 

2.10 RESCAT i SALVAMENT 

En cas que el vehicle assegurat, circulant per vies ordinàries i aptes per a la circulació, 
haja patit una bolcada o caiguda en desnivell, que impossibiliten el seu desplaçament, 
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DAS garantix el servei de rescat o salvament fins a situar-lo en un lloc adequat per tornar 
a circular o ser remolcat, fins al límit de 600 €. 

Es consideren vies ordinàries i aptes per a la circulació les autopistes, les autovies, les 
carreteres convencionals, les àrees i zones de descans i de servei situades i afectes a 
estes vies, les calçades de servei i les zones de parada o estacionament de qualsevol 
classe de vehicles, les travessies, les places, carrers o vies urbanes i interurbanes. 

Queda cobert el rescat en vies no ordinàries, com ara pistes i camins d'ús comú públics o 
privats, sempre que el lloc d'immobilització del vehicle siga de fàcil accés per a la grua. 

2.11 SERVEI DE REMOLC DEL VEHICLE 

En cas d'immobilització del vehicle assegurat per accident o avaria, DAS garantix la 
prestació del servei de remolc o transport del vehicle assegurat des del lloc 
d'immobilització fins al servei oficial més proper o fins al taller concertat, amb el límit de 
150 km (en cas de força major el cost assumit és de 150 euros). 

2.12 REPARACIÓ D'URGÈNCIA A LA CARRETERA 

En cas d'avaria o accident lleu que impedisca al vehicle assegurat continuar el viatge pels 
seus propis mitjans, DAS s'ha de fer càrrec de la prestació del servei de reparació 
d'urgència a la carretera quan siga possible, amb la finalitat que l'assegurat puga 
continuar el viatge o portar el vehicle al taller a fer una reparació definitiva, i s'ha de fer 
càrrec de les despeses de desplaçament i de la mà d'obra.  

Es consideren accident o avaria lleu aquells en què la reparació es pot efectuar fora del 
taller i en un temps no superior als 60 minuts de mà d'obra. 

A l'efecte d'esta garantia, té la consideració d'avaria la manca de combustible, el canvi de 
pneumàtic per punxada o rebentada i la manca de recàrrega de la bateria. No té la 
consideració d'avaria la manca de recàrrega d'electricitat en vehicles elèctrics ni la manca 
d'aire.  

Queden expressament exclosos d'esta garantia el cost del combustible o les despeses 
derivades del cost de les peces que s'hagen de substituir. 

2.13 TRANSPORT DEL VEHICLE ACCIDENTAT, AVARIAT O ROBAT 

Quan en el transcurs d'un viatge, el vehicle assegurat resulte accidentat, avariat o, 
després d'un robatori, siga recuperat amb danys que impedisquen la seua circulació, DAS 
garantix el transport del vehicle fins al taller que designe l'assegurat, pròxim al seu 
domicili, i es fa càrrec de les despeses fins al límit de 600 € en internacional i la totalitat 
del cost a Espanya. Perquè esta garantia siga operativa cal que el vehicle no puga reparar-
se (de manera definitiva o de forma provisional que li permeta circular) en un termini de 
72 hores des de la immobilització. 

Si el valor venal del vehicle és inferior a l'import necessari per a la seua reparació, 
l'assegurat pot optar per substituir esta prestació per les gestions i despeses necessàries 
per procedir a l'abandonament legal del vehicle fins a un import màxim equivalent al 
valor venal del vehicle. 
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En cas de robatori del vehicle, queda cobert el transport del vehicle recuperat fins a un 
màxim de sis mesos des de la data del robatori. 

DAS no és responsable dels retards en la repatriació del vehicle per causes alienes a la 
seua voluntat. Tampoc és responsable dels danys o pèrdues per sostraccions dels 
accessoris del vehicle o efectes personals dipositats en este. 

2.14 DESPESES DE CUSTÒDIA DEL VEHICLE ASSEGURAT 

En cas que, per aplicació de les garanties d'esta pòlissa, el vehicle assegurat necessite 
custòdia prèviament a la seua repatriació o transport, DAS s'ha de fer càrrec d'estes 
despeses fins al límit de 120 €. 

2.15 ENVIAMENT DE PECES DE RECANVI 

Si amb motiu d'un accident o avaria del vehicle assegurat, es necessiten per a la seua 
reparació peces de recanvi que no es poden obtenir en el municipi d'ocurrència, DAS s'ha 
de fer càrrec de l'enviament d'estes peces i anticipar les despeses de transport. 
L'assegurat, al terme del seu viatge, ha de reemborsar a DAS les quantitats que, en 
concepte de despeses de transport, hagen sigut anticipades.  

DAS no està obligada a efectuar esta prestació si les peces sol·licitades no es troben a 
Espanya o no s'hi fabriquen. No es garantix el cost ni la bestreta de les peces de recanvi. 

A) ÀMBIT GEOGRÀFIC 

Garanties al vehicle: des del quilòmetre zero, a Espanya, a Europa i als països riberencs de 
la Mediterrània. 

Garanties a les persones i garanties a les persones amb motiu de la utilització del vehicle 
assegurat: a partir de 25 quilòmetres del domicili (10 quilòmetres a les illes) a tot el món. 
Per a la garantia d'Assistència mèdica i sanitària necessària durant un viatge, a partir de 
100 km del domicili de l'assegurat. 

B) SINISTRES SENSE COBERTURA i EXCLUSIONS 

1. Els danys provocats com a conseqüència manifesta d'un defecte de 
manteniment o d'una fallada mecànica coneguts en el moment d'iniciar el viatge 
ni tampoc els danys provocats per una falta de reparació definitiva del vehicle 
assegurat que haja sigut recomanada de forma prèvia pel prestador del servei 
d'assistència. 

2. Les despeses de reparació dels vehicles, llevat del que establix la garantia de 
Reparació d'urgència a la carretera. 

3. Participació de l'assegurat en apostes, desafiaments, carreres, travessies 
organitzades o ral·lis, la circulació fora de les vies públiques aptes per a la 
circulació o la pràctica d'esports tot terreny (trial, enduro, etc.). 

4. Els originats a causa de la ingestió de begudes alcohòliques, estupefaents, 
drogues o medicaments, llevat que estos últims hagen sigut prescrits per 
facultatius. 
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5. Les immobilitzacions del vehicle assegurat per qualsevol operació de 
manteniment, control o reglatges o per qualsevol altra causa diferent de les 
determinades en les garanties assegurades. 

6. El pagament de subsidis o reemborsament de despeses quan supose un 
enriquiment injust per a l'assegurat. 

7. Els fets deliberadament causats per l'assegurat, considerats com a tals aquells en 
què l'assegurat provoca conscientment i voluntàriament el sinistre o, si més no, 
se li representa com a altament probable i l'accepta en cas que es produïsca (dol 
directe o dol eventual).  

8. El pagament de prestacions amb motiu de garanties contractades, el servei del 
qual no haja sigut sol·licitat a DAS prèviament, llevat dels casos de força major o 
impossibilitat manifesta degudament acreditada per l'assegurat. 

9. Els conflictes que dimanen, de manera directa o indirecta, de fets produïts per 
energia nuclear, alteracions genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes 
naturals, accions bèl·liques, disturbis i actes terroristes. 

10. La defensa i la reclamació en conflictes relacionats amb vagues, tancaments 
patronals, així com els derivats de decisions i conflictes de caràcter col·lectiu o la 
impugnació dels quals puga realitzar-se a través de les vies del conflicte 
col·lectiu. 

11. Les conseqüències del suïcidi o intent de suïcidi de l'assegurat.  

12. Els sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció de l'assegurat baix la 
influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, substàncies 
psicotròpiques i, en tot cas, amb una taxa d'alcohol superior a la legalment 
permesa. Així mateix, estan exclosos els sinistres ocorreguts amb motiu de la 
ingestió de medicaments sense la deguda prescripció mèdica. 

13. Els conflictes derivats de la participació de l'assegurat en entrenaments, 
competicions o proves esportives relacionades amb el motor. 

14. Els sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció de l'assegurat sense tindre un 
permís o llicència de conducció vàlida o infringint les resolucions de suspensió, 
retirada o privació d'este per una autoritat administrativa o judicial. 

15. Les conseqüències per robatori del vehicle no denunciat a l'autoritat competent 
en un termini de 48 hores des que l'assegurat va conéixer el fet. 

16. Les conseqüències i despeses per malalties preexistents o cròniques que ja patia 
l'assegurat amb anterioritat a l'inici del viatge o aquelles que tenien risc 
d'agreujament sobtat i conegut per l'assegurat en el moment en què va iniciar el 
viatge. 

17. Les conseqüències i despeses per convalescència o afeccions que, com a 
conseqüència de tractaments mèdics previs al viatge, encara no estiguen 
consolidats. 
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18. Les conseqüències que puguen derivar de la no acceptació, el retard o 
l'avançament per l'assegurat del trasllat sanitari que li propose l'Equip mèdic 
designat per DAS. 

19. Els tractaments mèdics o quirúrgics que no siguen necessaris segons el parer de 
l'equip mèdic de DAS, i que es puguen retardar fins al retorn de l'assegurat al seu 
domicili. 

20. Les conseqüències i les despeses degudes a l'embaràs de l'assegurat, excepte en 
cas de complicacions imprevisibles que es puguen produir durant els primers sis 
mesos.  

21. Les conseqüències i les despeses degudes a una interrupció voluntària de 
l'embaràs de l'assegurat. 

22. Les conseqüències i despeses per malalties derivades de la SIDA i de l'hepatitis. 

23. Les conseqüències i les despeses per tractaments estètics. 

24. Les despeses per adquisició i/o reposició d'ulleres, lents de contacte, audiòfons, 
pròtesis i aparells ortopèdics. 

25. Les despeses mèdiques o farmacèutiques quan el seu cost siga inferior a 10 €.  

26. Les conseqüències i les despeses per un tractament requerit (o vacunació) previ 
a un viatge o per la falta d'este.  

27. Les lesions, les malalties i les seues conseqüències derivades de la participació de 
l'assegurat en apostes o competicions esportives, activitats de risc i esports 
d'aventura. Es consideren com a activitats de risc, entre d'altres: L'esquí, la boxa, 
l'halterofília, les arts marcials, l'alpinisme, el submarinisme i la immersió amb 
aparells respiratoris. Es consideren com a esports d'aventura els esports aeris, el 
ràfting, el pònting, el barranquisme i similars. 

28. El rescat de persones al mar, a la muntanya o al desert. 

29. La repatriació per afeccions o lesions benignes que puguen tractar-se in situ i 
que no impedisquen a l'assegurat prosseguir el viatge. 

30. Les despeses de taxi, restaurant i hotel sense autorització prèvia. 

31. Les prestacions derivades d'avaries repetitives ocasionades per la no reparació 
del vehicle. 

32. Les prestacions derivades de la pèrdua, l'oblit, el trencament o el robatori de les 
claus. 

33. Les prestacions derivades de la punxada o rebentada d'una sola roda. 

34. Les prestacions derivades dels problemes o avaries que no impedisquen circular 
al vehicle (per ex. la falta d'aire condicionat). 

C) ÀMBIT TEMPORAL 

Queden coberts els sinistres que hagen ocorregut durant la vigència de la pòlissa. A 
l'efecte de la cobertura d'esta pòlissa, s'entén que els sinistres han ocorregut en les 
dates següents: 
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1. Respecte de les prestacions amb el vehicle assegurat, s'entén que el sinistre ha 
passat en el moment en què s'ha produït l'accident, avaria o robatori que ha 
donat lloc a la petició d'assistència de l'assegurat.  

2. Respecte de les prestacions relatives a les persones: 

 Si estes deriven d'un accident, avaria o robatori, en la data en què estos fets 
es van produir. 

 Si estes deriven de mort, malalties o hospitalització, quan la mort va ocórrer, 
la malaltia es va manifestar o es va produir l'ingrés en un centre hospitalari.  

3. DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS APLICABLES A LES GARANTIES CEDIDES. MODALITAT OR 

3.1 ASSISTÈNCIA MÈDICA i SANITÀRIA NECESSÀRIA DURANT UN VIATGE 

Si com a conseqüència d'un accident o una malaltia de caràcter imprevisible l'assegurat 
necessita assistència mèdica, quirúrgica, farmacèutica o hospitalària, DAS ha d'organitzar 
la intervenció dels professionals i establiments sanitaris requerits per a l'atenció de 
l'assegurat ferit o malalt i, fins al límit de 600 € a Espanya / 50 € odontològics / 6.000 € 
internacional, s'ha de fer càrrec de les despeses següents: 

A) Les despeses i els honoraris mèdics i quirúrgics. 

B) Les despeses farmacèutiques prescrites per un metge. 

C) Les despeses d'hospitalització. 

3.2 GARANTIES EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT DE L'ASSEGURAT DURANT UN VIATGE 

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda de l'assegurat, DAS ha de prestar els serveis i/o 
fer-se càrrec de les despeses que es detallen a continuació:           

A) Trasllat o repatriació sanitària de ferits, malalts i els seus acompanyants 

1. Trasllat de l'assegurat ferit o malalt, segons criteri mèdic, fins al centre hospitalari 
més proper o fins al seu domicili a Espanya.  

2. El control del seu Equip mèdic, en contacte amb el metge que atenga l'assegurat 
ferit o malalt, per determinar les mesures convenients quant al millor tractament a 
seguir i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins a un altre centre 
hospitalari més adequat o fins al seu domicili. 

3. Si l'assegurat ferit o malalt és ingressat en un centre hospitalari situat fora del 
municipi on l'assegurat té fixat el seu domicili, DAS s'ha de fer càrrec del seu trasllat 
posterior fins a este domicili.  

4. Si la resta dels assegurats acompanyants (que no estiguen ferits o malalts) no es 
troben en condicions de continuar el viatge pels mitjans inicialment previstos, DAS 
s'ha de fer càrrec de transportar-los al seu domicili amb avió (classe turista) o tren 
(primera classe).   

5. Si l'assegurat traslladat viatjava amb l'única companyia dels seus fills menors de 
quinze anys, DAS ha d'organitzar i fer-se càrrec del viatge, d'anada i tornada, d'un 
auxiliar de vol o d'una persona designada per l'assegurat, a fi d'acompanyar els 
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menors en la tornada al seu domicili amb avió (classe turista) o tren (primera 
classe). 

El mitjà de transport de l'assegurat ferit o malalt utilitzat en cada cas l'ha de decidir 
l'Equip mèdic de DAS en funció de la urgència i la gravetat del cas. A Europa i en 
països riberencs de la Mediterrània, DAS pot efectuar el trasllat mitjançant un avió 
sanitari especialment condicionat.        

B) Despeses d'acompanyants per a l'assegurat ferit o malalt.  

Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit requerix la seua hospitalització durant un període 
superior a deu dies i es troba sense acompanyant, DAS s'ha de fer càrrec de les 
despeses següents: 

1. Despeses de desplaçament (anada i tornada) d'un familiar de l'assegurat o la 
persona que este designe (resident a Espanya), amb avió (classe turista) o tren 
(primera classe). 

2. Si l'hospitalització es produïx a l'estranger, despeses d'estada de l'acompanyant, 
prèvia presentació de les factures corresponents, amb un límit màxim de 80 € per 
dia i un màxim de 10 dies.  

C) Despeses de prolongació d'estada a l'hotel per prescripció mèdica de l'assegurat ferit o 
malalt. 

Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit no fa necessari el seu ingrés en un centre 
hospitalari, però per prescripció mèdica, se li aconsella fer llit i no continuar el seu 
viatge, DAS s'ha de fer càrrec de les despeses d'hotel motivades per la pròrroga 
d'estada fins que siga possible continuar el viatge o tornar al seu domicili a Espanya, 
amb un límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies.                               

3.3 GARANTIES EN CAS DE MORT DE L'ASSEGURAT DURANT UN VIATGE 

En cas de defunció d'un assegurat durant el viatge, DAS s'ha de fer càrrec de: 

1. El trasllat del cos fins al seu lloc d'inhumació a Espanya. 

2. Les despeses de condicionament post mortem (considerades com a tals, 
l'embalsamament i el taüt de transport) d'acord amb els requisits legals. No comprén 
les despeses d'enterrament i cerimònia.        

3. Organitzar i fer-se càrrec de la tornada al seu domicili o al lloc d'inhumació a Espanya 
dels altres assegurats, quan estos no estan en condicions de continuar el viatge, amb 
avió (classe turista) o tren (primera classe). 

4. Si l'assegurat mort viatjava amb l'única companyia dels seus fills menors de quinze 
anys, DAS ha d'organitzar i fer-se càrrec del viatge, d'anada i tornada, d'un auxiliar de 
vol o d'una persona designada per l'assegurat, a fi d'acompanyar els menors en la 
tornada al seu domicili amb avió (classe turista) o tren (primera classe).          

3.4 GARANTIES EN CAS D'HOSPITALITZACIÓ O MORT D'UN FAMILIAR DURANT EL VIATGE 
ASSEGURAT 
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Si qualsevol dels assegurats ha d'interrompre el seu viatge a causa de la mort o 
l'hospitalització per malaltia greu del seu cònjuge o parella de fet o d'algun dels seus fills, 
pares, avis, nets, germans, sogres, gendres, nores o cunyats, DAS s'ha de fer càrrec del 
següent: 

1. Ha de posar a disposició de l'assegurat un bitllet d'anada i tornada d'avió (classe 
turista) o tren (primera classe), des del lloc en què haja interromput el seu viatge fins 
al de la inhumació o hospitalització a Espanya.  

2. Ha d'organitzar i fer-se càrrec de la tornada al seu domicili dels altres assegurats, 
quan estos no puguen fer-ho pels mitjans inicialment previstos, posant a la seua 
disposició un bitllet d'anada i tornada d'avió (classe turista) o tren (primera classe). 

A l'efecte d'esta garantia, es considera malaltia greu aquella que requerix el seu 
internament a l'hospital durant un període mínim de set dies. 

L'assegurat podrà bescanviar el bitllet de tornada per un fins al seu domicili habitual. 

3.5 GARANTIA DE TRASLLAT DE L'ASSEGURAT EN CAS D'IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE 
ASSEGURAT PER ACCIDENT O AVARIA 

En cas que el vehicle resulte accidentat o avariat i requerisca la garantia de Remolc del 
vehicle, després d'haver estat remolcat per a la seua reparació a un taller proper al lloc 
d'immobilització i a més de 25 km del domicili de l'assegurat designat a la pòlissa, DAS 
s'ha de fer càrrec del següent: 

1. De facilitar a l'assegurat el mitjà de transport adequat fins al taller on s'efectuarà la 
reparació. 

2. De les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga tornar al seu 
domicili. Es considera domicili de tornada, en tots els casos, el de l'assegurat designat 
a la pòlissa. 

Amb esta finalitat, si es troba a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la 
seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si es troba a més de 100 km del seu 
domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe turista) o tren 
(primera classe).  

En el segon cas, l'assegurat pot optar per disposar d'un vehicle de lloguer de categoria C 
per tornar al seu domicili, durant un màxim de 48 hores. No es garantixen les despeses 
del suplement per retornar el vehicle en un país diferent al de recollida, les despeses de 
peatge ni les de carburant. Queda inclòs el cost d'una assegurança a tercers, i és a càrrec 
de l'assegurat, si vol contractar-la, la diferència del cost de l'assegurança a tot risc.  

L'assegurat pot optar per substituir esta prestació per una de les dues següents: 

a) Per les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga arribar al seu lloc 
de destinació, sempre que les despeses no superen les de tornada al seu domicili.  

b) Quan el vehicle immobilitzat per accident o avaria no puga reparar-se el mateix dia, 
per les despeses d'estada en un hotel en espera de la reparació, amb un límit màxim 
de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 
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3. Un cop reparat el vehicle, de prestar el servei de transport necessari perquè 
l'assegurat o la persona designada per este puga recollir el seu vehicle. En cas que el 
vehicle es trobe en reparació a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si el vehicle es troba a més de 
100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe 
turista) o tren (primera classe).  

3.6 GARANTIA DE TRASLLAT DE L'ASSEGURAT EN CAS DE ROBATORI DEL VEHICLE ASSEGURAT 

Quan en el transcurs d'un viatge, el vehicle propietat de l'assegurat siga robat a més de 
25 km del domicili de l'assegurat designat a la pòlissa, DAS s'ha de fer càrrec del següent: 

1. De les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga tornar al seu 
domicili. Es considera domicili de tornada, en tots els casos, el de l'assegurat designat 
a la pòlissa. 

Amb esta finalitat, si es troba a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si es troba a més de 100 km del 
seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe turista) o 
tren (primera classe). 

En el segon cas, l'assegurat pot optar per disposar d'un vehicle de lloguer de 
categoria C per tornar al seu domicili, durant un màxim de 48 hores. No es garantixen 
les despeses del suplement per retornar el vehicle en un país diferent al de recollida, 
les despeses de peatge ni les de carburant. Queda inclòs el cost d'una assegurança a 
tercers, i és a càrrec de l'assegurat, si vol contractar-la, la diferència del cost de 
l'assegurança a tot risc.  

L'assegurat pot optar per substituir esta prestació per una de les dues següents: 

a) Per les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga arribar al seu 
lloc de destinació, sempre que les despeses no superen les de tornada al seu 
domicili.  

b) Per les despeses justificades d'estada en un hotel en espera de la recuperació del 
vehicle, amb un límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

2. En cas de recuperació del vehicle robat en estat de funcionament, de les despeses de 
transport necessàries perquè l'assegurat o una persona que ell designe puga recollir 
el seu vehicle. En cas que el vehicle siga recuperat a menys de 100 km del seu 
domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si el 
vehicle es troba a més de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la seua 
disposició un bitllet d'avió (classe turista) o bitllet de tren (primera classe).  

Queden cobertes les despeses de transport fins a un màxim de sis mesos des de la 
data del robatori. 

És requisit indispensable per a la prestació d'esta garantia que l'assegurat haja 
presentat denúncia davant les autoritats competents. 

3.7 ENVIAMENT DE MEDICAMENTS 



  

 
 
 44 ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL | 

CONDICIONS GENERALS 

Si l'ASSEGURAT desplaçat a l'estranger ha fet ús de la garantia "Assistència mèdica i 
sanitària necessària durant un viatge", l'ASSEGURADOR s'ha d'encarregar de buscar i 
enviar el medicament necessari pel mitjà més ràpid, en cas de no existir al país on es 
preste l'assistència.  

L'assegurador ha d'assumir l'organització de l'enviament i el seu cost fins a la quantitat de 
120,00 €. 

3.8 ENVIAMENT D'OBJECTES OBLIDATS DE PRIMERA NECESSITAT 

L'assegurador ha d'enviar on es trobe l'assegurat, aquells objectes o medicines (d'acord 
amb la legislació dels respectius països) que es puguen considerar de primera necessitat, i 
que l'assegurat haja oblidat al seu domicili en emprendre el viatge, sempre que siguen de 
reemplaçament difícil o costós en el lloc on es trobe l'assegurat. 

L'assegurador únicament ha d'assumir l'organització de l'enviament i el seu cost fins a la 
quantitat de 250,00 €. 

3.9 RETORN DE L'ASSEGURAT PER SINISTRE GREU A LA LLAR QUAN ESTIGA A L'ESTRANGER 

L'ASSEGURADOR ha de posar a disposició de l'ASSEGURAT un bitllet de transport per a la 
tornada al seu domicili, en cas que este haja d'interrompre el viatge per danys greus a la 
seua residència principal, ocasionats per incendi, sempre que este haja donat lloc a la 
intervenció dels bombers, robatori consumat i denunciat a les autoritats policials, o 
inundació greu, que faça imprescindible la seua presència, en no poder ser solucionades 
estes situacions per familiars directes o persones de la seua confiança, sempre que 
l'esdeveniment s'haja produït després de la data d'inici del viatge. Així mateix, 
l'ASSEGURADOR s'ha de fer càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que 
acompanyava en el seu viatge l'ASSEGURAT que va anticipar el seu retorn, sempre que 
esta segona persona es trobe al seu torn assegurada per esta pòlissa. 

3.10 RESCAT i SALVAMENT 

En cas que el vehicle assegurat, circulant per vies ordinàries i aptes per a la circulació, 
haja patit una bolcada o caiguda en desnivell, que impossibiliten el seu desplaçament, 
DAS garantix el servei de rescat o salvament fins a situar-lo en un lloc adequat per tornar 
a circular o ser remolcat, fins al límit de 1.000 €. 

Es consideren vies ordinàries i aptes per a la circulació les autopistes, les autovies, les 
carreteres convencionals, les àrees i zones de descans i de servei situades i afectes a 
estes vies, les calçades de servei i les zones de parada o estacionament de qualsevol 
classe de vehicles, les travessies, les places, carrers o vies urbanes i interurbanes. 

Queda cobert el rescat en vies no ordinàries, com ara pistes i camins d'ús comú públics o 
privats, sempre que el lloc d'immobilització del vehicle siga de fàcil accés per a la grua. 

3.11 SERVEI DE REMOLC DEL VEHICLE 

En cas d'immobilització del vehicle assegurat per accident o avaria, DAS garantix la 
prestació del servei de remolc o transport del vehicle assegurat des del lloc 
d'immobilització fins al servei oficial més proper o fins al taller concertat, amb el límit de 
300 km (en cas de força major el cost assumit és de 300 euros). 
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3.12 REPARACIÓ D'URGÈNCIA A LA CARRETERA 

En cas d'avaria o accident lleu que impedisca al vehicle assegurat continuar el viatge pels 
seus propis mitjans, DAS s'ha de fer càrrec de la prestació del servei de reparació 
d'urgència a la carretera quan siga possible, amb la finalitat que l'assegurat puga 
continuar el viatge o portar el vehicle al taller a fer una reparació definitiva, i s'ha de fer 
càrrec de les despeses de desplaçament i de la mà d'obra.  

Es consideren accident o avaria lleu aquells en què la reparació es pot efectuar fora del 
taller i en un temps no superior als 60 minuts de mà d'obra. 

A l'efecte d'esta garantia, té la consideració d'avaria la manca de combustible, el canvi de 
pneumàtic per punxada o rebentada i la manca de recàrrega de la bateria. No té la 
consideració d'avaria la manca de recàrrega d'electricitat en vehicles elèctrics ni la manca 
d'aire.  

Queden expressament exclosos d'esta garantia el cost del combustible o les despeses 
derivades del cost de les peces que s'hagen de substituir. 

3.13 TRANSPORT DEL VEHICLE ACCIDENTAT, AVARIAT O ROBAT 

Quan en el transcurs d'un viatge, el vehicle assegurat resulte accidentat, avariat o, 
després d'un robatori, siga recuperat amb danys que impedisquen la seua circulació, DAS 
garantix el transport del vehicle fins al taller que designe l'assegurat, pròxim al seu 
domicili, i es fa càrrec de les despeses fins al límit de 1.000 € en internacional i la totalitat 
del cost a Espanya. Perquè esta garantia siga operativa cal que el vehicle no puga reparar-
se (de manera definitiva o de forma provisional que li permeta circular) en un termini de 
72 hores des de la immobilització. 

Si el valor venal del vehicle és inferior a l'import necessari per a la seua reparació, 
l'assegurat pot optar per substituir esta prestació per les gestions i despeses necessàries 
per procedir a l'abandonament legal del vehicle fins a un import màxim equivalent al 
valor venal del vehicle. 

En cas de robatori del vehicle, queda cobert el transport del vehicle recuperat fins a un 
màxim de sis mesos des de la data del robatori. 

DAS no és responsable dels retards en la repatriació del vehicle per causes alienes a la 
seua voluntat. Tampoc és responsable dels danys o pèrdues per sostraccions dels 
accessoris del vehicle o efectes personals dipositats en este. 

3.14 DESPESES DE CUSTÒDIA DEL VEHICLE ASSEGURAT 

En cas que, per aplicació de les garanties d'esta pòlissa, el vehicle assegurat necessite 
custòdia prèviament a la seua repatriació o transport, DAS s'ha de fer càrrec d'estes 
despeses fins al límit de 120 €. 

3.15 ENVIAMENT DE PECES DE RECANVI 

Si amb motiu d'un accident o avaria del vehicle assegurat, es necessiten per a la seua 
reparació peces de recanvi que no es poden obtenir en el municipi d'ocurrència, DAS s'ha 
de fer càrrec de l'enviament d'estes peces i anticipar les despeses de transport. 
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L'assegurat, al terme del seu viatge, ha de reemborsar a DAS les quantitats que, en 
concepte de despeses de transport, hagen sigut anticipades.  

DAS no està obligada a efectuar esta prestació si les peces sol·licitades no es troben a 
Espanya o no s'hi fabriquen. No es garantix el cost ni la bestreta de les peces de recanvi. 

3.16 VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ 

PRESTACIÓ DE VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ EN CAS D'ACCIDENT 

En cas d'immobilització del vehicle assegurat a causa d'accident, DAS s'ha de fer càrrec de 
la prestació del servei d'un vehicle de lloguer de categoria C, d'acord amb la següent 
taula: 

Mà d'obra Dies de lloguer màxims 

Més de 4 hores i fins a 8 hores de mà d'obra 3 dies 

Més de 8 hores i fins a 12 hores de mà d'obra 4 dies 

Més de 12 hores i fins a 16 hores de mà d'obra 5 dies 

Més de 16 hores i fins a 24 hores de mà d'obra 7 dies 

Més de 24 hores i fins a 32 hores de mà d'obra 9 dies 

Més de 32 hores de mà d'obra 10 dies 

DAS es reserva el dret de comprovar via peritatge el nombre d'hores de mà d'obra. 

En cas de sinistre total, el límit màxim de la prestació és de 10 dies.  

PRESTACIÓ DE VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ EN CAS DE ROBATORI 

Prestació del servei 

En cas de robatori del vehicle assegurat, DAS s'ha de fer càrrec de la prestació del servei 
d'un vehicle de lloguer de categoria C durant un màxim de 10 dies, a comptar des de les 
24 hores de la desaparició del vehicle, un cop presentada la denúncia per sostracció 
davant l'Autoritat competent.  

En cas de recuperació del vehicle assegurat, l'assegurat es compromet a comunicar esta 
circumstància immediatament a DAS i a tornar el vehicle de substitució. 

En cas que el vehicle robat siga localitzat amb danys que requerisquen reparació, 
l'assegurat té dret a gaudir del vehicle de substitució durant els dies en què el vehicle 
haja estat desaparegut (fins a un màxim de 10) més els dies corresponents a la 
paralització per reparació d'acord amb les condicions establertes en la garantia de 
Prestació de vehicle de substitució en cas d'accident.  

PRESTACIÓ DE VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ EN CAS D'AVARIA 

Prestació del servei 

En cas d'immobilització del vehicle assegurat a causa d'avaria, DAS s'ha de fer càrrec de la 
prestació del servei d'un vehicle de lloguer de categoria C, d'acord amb la següent taula: 

Mà d'obra Dies de lloguer màxims 

Més de 4 hores i fins a 8 hores de mà d'obra 3 dies 

Més de 8 hores i fins a 12 hores de mà d'obra 4 dies 

Més de 12 hores i fins a 16 hores de mà d'obra 5 dies 
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Més de 16 hores i fins a 24 hores de mà d'obra 7 dies 

Més de 24 hores i fins a 32 hores de mà d'obra 9 dies 

Més de 32 hores de mà d'obra 10 dies 

 
L'assegurador es reserva el dret de comprovar via peritatge el nombre d'hores de mà 
d'obra. 
 
A l'efecte d'esta prestació, solament queden coberts els vehicles d'antiguitat inferior a set 
anys en el moment de la contractació inicial de la pòlissa.  

A) ÀMBIT GEOGRÀFIC 

Garanties al vehicle: des del quilòmetre zero, a Espanya, a Europa i als països riberencs de 
la Mediterrània. 

Garanties a les persones i garanties a les persones amb motiu de la utilització del vehicle 
assegurat: a partir de 25 quilòmetres del domicili (10 quilòmetres a les illes) a tot el món. 
Per a la garantia d'Assistència mèdica i sanitària necessària durant un viatge, a partir de 
100 km del domicili de l'assegurat. 

B) SINISTRES SENSE COBERTURA i EXCLUSIONS 

1. Els danys provocats com a conseqüència manifesta d'un defecte de manteniment 
o d'una fallada mecànica coneguts en el moment d'iniciar el viatge ni tampoc els 
danys provocats per una falta de reparació definitiva del vehicle assegurat que 
haja sigut recomanada de forma prèvia pel prestador del servei d'assistència. 

2. Les despeses de reparació dels vehicles, llevat del que establix la garantia de 
Reparació d'urgència a la carretera. 

3. Participació de l'assegurat en apostes, desafiaments, carreres, travessies 
organitzades o ral·lis, la circulació fora de les vies públiques aptes per a la 
circulació o la pràctica d'esports tot terreny (trial, enduro, etc.). 

4. Els originats a causa de la ingestió de begudes alcohòliques, estupefaents, drogues 
o medicaments, llevat que estos últims hagen sigut prescrits per facultatius. 

5. Les immobilitzacions del vehicle assegurat per qualsevol operació de 
manteniment, control o reglatges o per qualsevol altra causa diferent de les 
determinades en les garanties assegurades. 

6. El pagament de subsidis o reemborsament de despeses quan supose un 
enriquiment injust per a l'assegurat. 

7. Els fets deliberadament causats per l'assegurat, considerats com a tals aquells en 
què l'assegurat provoca conscientment i voluntàriament el sinistre o, si més no, se 
li representa com a altament probable i l'accepta en cas que es produïsca (dol 
directe o dol eventual).  

8. El pagament de prestacions amb motiu de garanties contractades, el servei del 
qual no haja sigut sol·licitat a DAS prèviament, llevat dels casos de força major o 
impossibilitat manifesta degudament acreditada per l'assegurat. 
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9. Els conflictes que dimanen, de manera directa o indirecta, de fets produïts per 
energia nuclear, alteracions genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes 
naturals, accions bèl·liques, disturbis i actes terroristes. 

10. La defensa i la reclamació en conflictes relacionats amb vagues, tancaments 
patronals, així com els derivats de decisions i conflictes de caràcter col·lectiu o la 
impugnació dels quals puga realitzar-se a través de les vies del conflicte col·lectiu. 

11. Les conseqüències del suïcidi o intent de suïcidi de l'assegurat.  

12. Els sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció de l'assegurat baix la influència 
de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, substàncies 
psicotròpiques i, en tot cas, amb una taxa d'alcohol superior a la legalment 
permesa. Així mateix, estan exclosos els sinistres ocorreguts amb motiu de la 
ingestió de medicaments sense la deguda prescripció mèdica. 

13. Els conflictes derivats de la participació de l'assegurat en entrenaments, 
competicions o proves esportives relacionades amb el motor. 

14. Els sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció de l'assegurat sense tindre un 
permís o llicència de conducció vàlida o infringint les resolucions de suspensió, 
retirada o privació d'este per una autoritat administrativa o judicial. 

15. Les conseqüències per robatori del vehicle no denunciat a l'autoritat competent 
en un termini de 48 hores des que l'assegurat va conéixer el fet. 

16. Les conseqüències i despeses per malalties preexistents o cròniques que ja patia 
l'assegurat amb anterioritat a l'inici del viatge o aquelles que tenien risc 
d'agreujament sobtat i conegut per l'assegurat en el moment en què va iniciar el 
viatge. 

17. Les conseqüències i despeses per convalescència o afeccions que, com a 
conseqüència de tractaments mèdics previs al viatge, encara no estiguen 
consolidats. 

18. Les conseqüències que puguen derivar de la no acceptació, el retard o 
l'avançament per l'assegurat del trasllat sanitari que li propose l'Equip mèdic 
designat per DAS. 

19. Els tractaments mèdics o quirúrgics que no siguen necessaris segons el parer de 
l'equip mèdic de DAS, i que es puguen retardar fins al retorn de l'assegurat al seu 
domicili. 

20. Les conseqüències i les despeses degudes a l'embaràs de l'assegurat, excepte en 
cas de complicacions imprevisibles que es puguen produir durant els primers sis 
mesos.  

21. Les conseqüències i les despeses degudes a una interrupció voluntària de 
l'embaràs de l'assegurat. 

22. Les conseqüències i despeses per malalties derivades de la SIDA i de l'hepatitis. 

23. Les conseqüències i les despeses per tractaments estètics. 
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24. Les despeses per adquisició i/o reposició d'ulleres, lents de contacte, audiòfons, 
pròtesis i aparells ortopèdics. 

25. Les despeses mèdiques o farmacèutiques quan el seu cost siga inferior a 10 €.  

26. Les conseqüències i les despeses per un tractament requerit (o vacunació) previ a 
un viatge o per la falta d'este.  

27. Les lesions, les malalties i les seues conseqüències derivades de la participació de 
l'assegurat en apostes o competicions esportives, activitats de risc i esports 
d'aventura. Es consideren com a activitats de risc, entre d'altres: L'esquí, la boxa, 
l'halterofília, les arts marcials, l'alpinisme, el submarinisme i la immersió amb 
aparells respiratoris. Es consideren com a esports d'aventura els esports aeris, el 
ràfting, el pònting, el barranquisme i similars. 

28. El rescat de persones al mar, a la muntanya o al desert. 

29. La repatriació per afeccions o lesions benignes que puguen tractar-se in situ i que 
no impedisquen a l'assegurat prosseguir el viatge. 

30. Les despeses de taxi, restaurant i hotel sense autorització prèvia. 

31. Les prestacions derivades d'avaries repetitives ocasionades per la no reparació del 
vehicle. 

32. Les prestacions derivades de la pèrdua, l'oblit, el trencament o el robatori de les 
claus. 

33. Les prestacions derivades de la punxada o rebentada d'una sola roda. 

34. Les prestacions derivades dels problemes o avaries que no impedisquen circular al 
vehicle (per ex. la falta d'aire condicionat). 

C) ÀMBIT TEMPORAL 

Queden coberts els sinistres que hagen ocorregut durant la vigència de la pòlissa. A 
l'efecte de la cobertura d'esta pòlissa, s'entén que els sinistres han ocorregut en les 
dates següents: 

1. Respecte de les prestacions amb el vehicle assegurat, s'entén que el sinistre ha 
passat en el moment en què s'ha produït l'accident, avaria o robatori que ha 
donat lloc a la petició d'assistència de l'assegurat.  

2. Respecte de les prestacions relatives a les persones: 

 Si estes deriven d'un accident, avaria o robatori, en la data en què estos fets 
es van produir. 

 Si estes deriven de mort, malalties o hospitalització, quan la mort va ocórrer, 
la malaltia es va manifestar o es va produir l'ingrés en un centre hospitalari. 

4. DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS APLICABLES A LES GARANTIES. MODALITAT PLATÍ 

4.1 ASSISTÈNCIA MÈDICA i SANITÀRIA NECESSÀRIA DURANT UN VIATGE 
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Si com a conseqüència d'un accident o una malaltia de caràcter imprevisible l'assegurat 
necessita assistència mèdica, quirúrgica, farmacèutica o hospitalària, DAS ha d'organitzar 
la intervenció dels professionals i establiments sanitaris requerits per a l'atenció de 
l'assegurat ferit o malalt i, fins als límits de 1.500 € a Espanya / 300 € odontològics / 
9.000 € internacional, s'ha de fer càrrec de les despeses següents: 

A) Les despeses i els honoraris mèdics i quirúrgics. 

B) Les despeses farmacèutiques prescrites per un metge. 

C) Les despeses d'hospitalització. 

4.2 GARANTIES EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT DE L'ASSEGURAT DURANT UN VIATGE 

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda de l'assegurat, DAS ha de prestar els serveis i/o 
fer-se càrrec de les despeses que es detallen a continuació:  

A) Trasllat o repatriació sanitària de ferits, malalts i els seus acompanyants 

1. Trasllat de l'assegurat ferit o malalt, segons criteri mèdic, fins al centre hospitalari 
més proper o fins al seu domicili a Espanya.  

2. El control del seu Equip mèdic, en contacte amb el metge que atenga l'assegurat 
ferit o malalt, per determinar les mesures convenients quant al millor tractament 
a seguir i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins a un altre centre 
hospitalari més adequat o fins al seu domicili. 

3. Si l'assegurat ferit o malalt és ingressat en un centre hospitalari situat fora del 
municipi on l'assegurat té fixat el seu domicili, DAS s'ha de fer càrrec del seu 
trasllat posterior fins a este domicili.  

4. Si la resta dels assegurats acompanyants (que no estiguen ferits o malalts) no es 
troben en condicions de continuar el viatge pels mitjans inicialment previstos, DAS 
s'ha de fer càrrec de transportar-los al seu domicili amb avió (classe turista) o tren 
(primera classe).   

5. Si l'assegurat traslladat viatjava amb l'única companyia dels seus fills menors de 
quinze anys, DAS ha d'organitzar i fer-se càrrec del viatge, d'anada i tornada, d'un 
auxiliar de vol o d'una persona designada per l'assegurat, a fi d'acompanyar els 
menors en la tornada al seu domicili amb avió (classe turista) o tren (primera 
classe).             

El mitjà de transport de l'assegurat ferit o malalt utilitzat en cada cas l'ha de 
decidir l'Equip mèdic de DAS en funció de la urgència i la gravetat del cas. A 
Europa i en països riberencs de la Mediterrània, DAS pot efectuar el trasllat 
mitjançant un avió sanitari especialment condicionat.        

B) Despeses d'acompanyants per a l'assegurat ferit o malalt 

Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit requerix la seua hospitalització durant un 
període superior a deu dies i es troba sense acompanyant, DAS s'ha de fer càrrec de 
les despeses següents: 
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1. Despeses de desplaçament (anada i tornada) d'un familiar de l'assegurat o la 
persona que este designe (resident a Espanya), amb avió (classe turista) o tren 
(primera classe). 

2. Si l'hospitalització es produïx a l'estranger, despeses d'estada de l'acompanyant, 
prèvia presentació de les factures corresponents, amb un límit màxim de 80 € per 
dia i un màxim de 10 dies. 

C) Despeses de prolongació d'estada a l'hotel per prescripció mèdica de l'assegurat ferit 
o malalt 

Si l'estat de l'assegurat malalt o ferit no fa necessari el seu ingrés en un centre 
hospitalari, però per prescripció mèdica, se li aconsella fer llit i no continuar el seu 
viatge, DAS s'ha de fer càrrec de les despeses d'hotel motivades per la pròrroga 
d'estada fins que siga possible continuar el viatge o tornar al seu domicili a Espanya, 
amb un límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

4.3 GARANTIES EN CAS DE MORT DE L'ASSEGURAT DURANT UN VIATGE 

En cas de defunció d'un assegurat durant el viatge, DAS s'ha de fer càrrec de: 

1. El trasllat del cos fins al seu lloc d'inhumació a Espanya. 

2. Les despeses de condicionament post mortem (considerades com a tals, 
l'embalsamament i el taüt de transport) d'acord amb els requisits legals. No comprén 
les despeses d'enterrament i cerimònia.        

3. Organitzar i fer-se càrrec de la tornada al seu domicili o al lloc d'inhumació a Espanya 
dels altres assegurats, quan estos no estan en condicions de continuar el viatge, amb 
avió (classe turista) o tren (primera classe). 

4. Si l'assegurat mort viatjava amb l'única companyia dels seus fills menors de quinze 
anys, DAS ha d'organitzar i fer-se càrrec del viatge, d'anada i tornada, d'un auxiliar de 
vol o d'una persona designada per l'assegurat, a fi d'acompanyar els menors en la 
tornada al seu domicili amb avió (classe turista) o tren (primera classe). 

4.4 GARANTIES EN CAS D'HOSPITALITZACIÓ O MORT D'UN FAMILIAR DURANT EL VIATGE 
ASSEGURAT 

Si qualsevol dels assegurats ha d'interrompre el seu viatge a causa de la mort o 
l'hospitalització per malaltia greu del seu cònjuge o parella de fet o d'algun dels seus fills, 
pares, avis, nets, germans, sogres, gendres, nores o cunyats, DAS s'ha de fer càrrec del 
següent: 

1. Ha de posar a disposició de l'assegurat un bitllet d'anada i tornada d'avió (classe 
turista) o tren (primera classe), des del lloc en què haja interromput el seu viatge fins 
al de la inhumació o hospitalització a Espanya.  

2. Ha d'organitzar i fer-se càrrec de la tornada al seu domicili dels altres assegurats, 
quan estos no puguen fer-ho pels mitjans inicialment previstos, posant a la seua 
disposició un bitllet d'anada i tornada d'avió (classe turista) o tren (primera classe). 

A l'efecte d'esta garantia, es considera malaltia greu aquella que requerix el seu 
internament a l'hospital durant un període mínim de set dies. 
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L'assegurat podrà bescanviar el bitllet de tornada per un fins al seu domicili habitual. 

4.5 GARANTIA DE TRASLLAT DE L'ASSEGURAT EN CAS D'IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE 
ASSEGURAT PER ACCIDENT O AVARIA 

En cas que el vehicle resulte accidentat o avariat i requerisca la garantia de Remolc del 
vehicle, després d'haver estat remolcat per a la seua reparació a un taller proper al lloc 
d'immobilització i a més de 25 km del domicili de l'assegurat designat a la pòlissa, DAS 
s'ha de fer càrrec del següent: 

1. De facilitar a l'assegurat el mitjà de transport adequat fins al taller on s'efectuarà la 
reparació. 

2. De les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga tornar al seu 
domicili. Es considera domicili de tornada, en tots els casos, el de l'assegurat designat 
a la pòlissa. 

Amb esta finalitat, si es troba a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si es troba a més de 100 km del 
seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe turista) o 
tren (primera classe).  

En el segon cas, l'assegurat pot optar per disposar d'un vehicle de lloguer de 
categoria C per tornar al seu domicili, durant un màxim de 48 hores. No es garantixen 
les despeses del suplement per retornar el vehicle en un país diferent al de recollida, 
les despeses de peatge ni les de carburant. Queda inclòs el cost d'una assegurança a 
tercers, i és a càrrec de l'assegurat, si vol contractar-la, la diferència del cost de 
l'assegurança a tot risc.  

L'assegurat pot optar per substituir esta prestació per una de les dues següents: 

a) Per les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga arribar al 
seu lloc de destinació, sempre que les despeses no superen les de tornada al 
seu domicili.  

b) Quan el vehicle immobilitzat per accident o avaria no puga reparar-se el 
mateix dia, per les despeses d'estada en un hotel en espera de la reparació, 
amb un límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

3. Un cop reparat el vehicle, de prestar el servei de transport necessari perquè 
l'assegurat o la persona designada per este puga recollir el seu vehicle. En cas que el 
vehicle es trobe en reparació a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a 
la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si el vehicle es troba a més de 
100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe 
turista) o tren (primera classe).  

4.6 GARANTIA DE TRASLLAT DE L'ASSEGURAT EN CAS DE ROBATORI DEL VEHICLE ASSEGURAT 

Quan en el transcurs d'un viatge, el vehicle propietat de l'assegurat siga robat a més de 
25 km del domicili de l'assegurat designat a la pòlissa, DAS s'ha de fer càrrec del següent: 
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1. De les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga tornar al seu 
domicili. Es considera domicili de tornada, en tots els casos, el de l'assegurat designat 
a la pòlissa. 

Amb esta finalitat, si es troba a menys de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la 
seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si es troba a més de 100 km del seu 
domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet d'avió (classe turista) o tren 
(primera classe). 

En el segon cas, l'assegurat pot optar per disposar d'un vehicle de lloguer de categoria C 
per tornar al seu domicili, durant un màxim de 48 hores. No es garantixen les despeses 
del suplement per retornar el vehicle en un país diferent al de recollida, les despeses de 
peatge ni les de carburant. Queda inclòs el cost d'una assegurança a tercers, i és a càrrec 
de l'assegurat, si vol contractar-la, la diferència del cost de l'assegurança a tot risc.  

L'assegurat pot optar per substituir esta prestació per una de les dues següents: 

a) Per les despeses de transport necessàries perquè l'assegurat puga arribar al 
seu lloc de destinació, sempre que les despeses no superen les de tornada al 
seu domicili.  

b) Per les despeses justificades d'estada en un hotel en espera de la recuperació 
del vehicle, amb un límit màxim de 80 € per dia i un màxim de 10 dies. 

2. En cas de recuperació del vehicle robat en estat de funcionament, de les despeses de 
transport necessàries perquè l'assegurat o una persona que ell designe puga recollir 
el seu vehicle. En cas que el vehicle siga recuperat a menys de 100 km del seu 
domicili, DAS ha de posar a la seua disposició un bitllet de tren (primera classe). Si el 
vehicle es troba a més de 100 km del seu domicili, DAS ha de posar a la seua 
disposició un bitllet d'avió (classe turista) o bitllet de tren (primera classe).  

Queden cobertes les despeses de transport fins a un màxim de sis mesos des de la data 
del robatori. 

És requisit indispensable per a la prestació d'esta garantia que l'assegurat haja presentat 
denúncia davant les autoritats competents. 

4.7 ENVIAMENT DE MEDICAMENTS 

Si l'ASSEGURAT desplaçat a l'estranger ha fet ús de la garantia "Assistència mèdica i 
sanitària necessària durant un viatge", l'ASSEGURADOR s'ha d'encarregar de buscar i 
enviar el medicament necessari pel mitjà més ràpid, en cas de no existir al país on es 
preste l'assistència.  

L'assegurador ha d'assumir l'organització de l'enviament i el seu cost fins a la quantitat de 
120,00 €. 

4.8 ENVIAMENT D'OBJECTES OBLIDATS DE PRIMERA NECESSITAT 

L'assegurador ha d'enviar on es trobe l'assegurat, aquells objectes o medicines (d'acord 
amb la legislació dels respectius països) que es puguen considerar de primera necessitat, i 
que l'assegurat haja oblidat al seu domicili en emprendre el viatge, sempre que siguen de 
reemplaçament difícil o costós en el lloc on es trobe l'assegurat. 
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L'assegurador únicament ha d'assumir l'organització de l'enviament i el seu cost fins a la 
quantitat de 250,00 €. 

4.9 RETORN DE L'ASSEGURAT PER SINISTRE GREU A LA LLAR QUAN ESTIGA A L'ESTRANGER 

L'ASSEGURADOR ha de posar a disposició de l'ASSEGURAT un bitllet de transport per a la 
tornada al seu domicili, en cas que este haja d'interrompre el viatge per danys greus a la 
seua residència principal, ocasionats per incendi, sempre que este haja donat lloc a la 
intervenció dels bombers, robatori consumat i denunciat a les autoritats policials, o 
inundació greu, que faça imprescindible la seua presència, en no poder ser solucionades 
estes situacions per familiars directes o persones de la seua confiança, sempre que 
l'esdeveniment s'haja produït després de la data d'inici del viatge. Així mateix, 
l'ASSEGURADOR s'ha de fer càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que 
acompanyava en el seu viatge l'ASSEGURAT que va anticipar el seu retorn, sempre que 
esta segona persona es trobe al seu torn assegurada per esta pòlissa. 

4.10 RESCAT i SALVAMENT 

En cas que el vehicle assegurat, circulant per vies ordinàries i aptes per a la circulació, 
haja patit una bolcada o caiguda en desnivell, que impossibiliten el seu desplaçament, 
DAS garantix el servei de rescat o salvament fins a situar-lo en un lloc adequat per tornar 
a circular o ser remolcat, fins al límit de 1.000 €. 

Es consideren vies ordinàries i aptes per a la circulació les autopistes, les autovies, les 
carreteres convencionals, les àrees i zones de descans i de servei situades i afectes a 
estes vies, les calçades de servei i les zones de parada o estacionament de qualsevol 
classe de vehicles, les travessies, les places, carrers o vies urbanes i interurbanes. 

Queda cobert el rescat en vies no ordinàries, com ara pistes i camins d'ús comú públics o 
privats, sempre que el lloc d'immobilització del vehicle siga de fàcil accés per a la grua. 

4.11 SERVEI DE REMOLC DEL VEHICLE 

En cas d'immobilització del vehicle assegurat per accident o avaria, DAS garantix la 
prestació del servei de remolc o transport del vehicle assegurat des del lloc 
d'immobilització fins al servei oficial més proper o fins al taller concertat, amb el límit de 
300 km (en cas de força major el cost assumit és de 300 euros). 

4.12 REPARACIÓ D'URGÈNCIA A LA CARRETERA 

En cas d'avaria o accident lleu que impedisca al vehicle assegurat continuar el viatge pels 
seus propis mitjans, DAS s'ha de fer càrrec de la prestació del servei de reparació 
d'urgència a la carretera quan siga possible, amb la finalitat que l'assegurat puga 
continuar el viatge o portar el vehicle al taller a fer una reparació definitiva, i s'ha de fer 
càrrec de les despeses de desplaçament i de la mà d'obra.  

Es consideren accident o avaria lleu aquells en què la reparació es pot efectuar fora del 
taller i en un temps no superior als 60 minuts de mà d'obra. 

A l'efecte d'esta garantia, té la consideració d'avaria la manca de combustible, el canvi de 
pneumàtic per punxada o rebentada i la manca de recàrrega de la bateria. No té la 
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consideració d'avaria la manca de recàrrega d'electricitat en vehicles elèctrics ni la manca 
d'aire.  

Queden expressament exclosos d'esta garantia el cost del combustible o les despeses 
derivades del cost de les peces que s'hagen de substituir. 

4.13 TRANSPORT DEL VEHICLE ACCIDENTAT, AVARIAT O ROBAT 

Quan en el transcurs d'un viatge, el vehicle assegurat resulte accidentat, avariat o, 
després d'un robatori, siga recuperat amb danys que impedisquen la seua circulació, DAS 
garantix el transport del vehicle fins al taller que designe l'assegurat, pròxim al seu 
domicili, i es fa càrrec de les despeses fins al límit de 1.000 € en internacional i la totalitat 
del cost a Espanya. Perquè esta garantia siga operativa cal que el vehicle no puga reparar-
se (de manera definitiva o de forma provisional que li permeta circular) en un termini de 
72 hores des de la immobilització. 

Si el valor venal del vehicle és inferior a l'import necessari per a la seua reparació, 
l'assegurat pot optar per substituir esta prestació per les gestions i despeses necessàries 
per procedir a l'abandonament legal del vehicle fins a un import màxim equivalent al 
valor venal del vehicle. 

En cas de robatori del vehicle, queda cobert el transport del vehicle recuperat fins a un 
màxim de sis mesos des de la data del robatori. 

DAS no és responsable dels retards en la repatriació del vehicle per causes alienes a la 
seua voluntat. Tampoc és responsable dels danys o pèrdues per sostraccions dels 
accessoris del vehicle o efectes personals dipositats en este. 

4.14 DESPESES DE CUSTÒDIA DEL VEHICLE ASSEGURAT 

En cas que, per aplicació de les garanties d'esta pòlissa, el vehicle assegurat necessite 
custòdia prèviament a la seua repatriació o transport, DAS s'ha de fer càrrec d'estes 
despeses fins al límit de 120 €. 

4.15 ENVIAMENT DE PECES DE RECANVI 

Si amb motiu d'un accident o avaria del vehicle assegurat, es necessiten per a la seua 
reparació peces de recanvi que no es poden obtenir en el municipi d'ocurrència, DAS s'ha 
de fer càrrec de l'enviament d'estes peces i anticipar les despeses de transport. 
L'assegurat, al terme del seu viatge, ha de reemborsar a DAS les quantitats que, en 
concepte de despeses de transport, hagen sigut anticipades.  

DAS no està obligada a efectuar esta prestació si les peces sol·licitades no es troben a 
Espanya o no s'hi fabriquen. No es garantix el cost ni la bestreta de les peces de recanvi. 

4.16 VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ 

PRESTACIÓ DE VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ EN CAS D'ACCIDENT 

En cas d'immobilització del vehicle assegurat a causa d'accident, DAS s'ha de fer càrrec de 
la prestació del servei d'un vehicle de lloguer de categoria C, d'acord amb la següent 
taula: 

Mà d'obra Dies de lloguer màxims 
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Més de 4 hores i fins a 8 hores de mà 
d'obra 

3 dies 

Més de 8 hores i fins a 12 hores de mà 
d'obra 

4 dies 

Més de 12 hores i fins a 16 hores de mà 
d'obra 

5 dies 

Més de 16 hores i fins a 24 hores de mà 
d'obra 

7 dies 

Més de 24 hores i fins a 32 hores de mà 
d'obra 

9 dies 

Més de 32 hores i fins a 40 hores de mà 
d'obra 

11 dies 

Més de 40 hores i fins a 48 hores de mà 
d'obra 

13 dies 

Més de 48 hores i fins a 56 hores de mà 
d'obra 

18 dies 

Més de 56 hores i fins a 64 hores de mà 
d'obra 

20 dies 

Més de 64 hores de mà d'obra 30 dies 

DAS es reserva el dret de comprovar via peritatge el nombre d'hores de mà d'obra. 

En cas de sinistre total, el límit màxim de la prestació és de 30 dies.  

PRESTACIÓ DE VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ EN CAS DE ROBATORI 

Prestació del servei 

En cas de robatori del vehicle assegurat, DAS s'ha de fer càrrec de la prestació del servei 
d'un vehicle de lloguer de categoria C durant un màxim de 30 dies, a comptar de les 24 
hores des de la desaparició del vehicle, un cop presentada denúncia per la sostracció 
davant l'Autoritat competent.  

En cas de recuperació del vehicle assegurat, l'assegurat es compromet a comunicar esta 
circumstància immediatament a DAS i a tornar el vehicle de substitució. 

En cas que el vehicle robat siga localitzat amb danys que requerisquen reparació, 
l'assegurat té dret a gaudir del vehicle de substitució durant els dies en què el vehicle 
haja estat desaparegut (fins a un màxim de 30) més els dies corresponents a la 
paralització per reparació d'acord amb les condicions establertes en la garantia de 
Prestació de vehicle de substitució en cas d'accident.  

PRESTACIÓ DE VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ EN CAS D'AVARIA 

Prestació del servei: 

En cas d'immobilització del vehicle assegurat a causa d'avaria, DAS s'ha de fer càrrec de la 
prestació del servei d'un vehicle de lloguer de categoria C, d'acord amb la següent taula: 

Mà d'obra Dies de lloguer màxims 

Més de 4 hores i fins a 8 hores de mà 
d'obra 

3 dies 

Més de 8 hores i fins a 12 hores de mà 
d'obra 

4 dies 

Més de 12 hores i fins a 16 hores de mà 
d'obra 

5 dies 

Més de 16 hores i fins a 24 hores de mà 
d'obra 

7 dies 

Més de 24 hores i fins a 32 hores de mà 
d'obra 

9 dies 

Més de 32 hores i fins a 40 hores de mà 
d'obra 

11 dies 

Més de 40 hores i fins a 48 hores de mà 
d'obra 

13 dies 

Més de 48 hores i fins a 56 hores de mà 
d'obra 

18 dies 
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Més de 56 hores i fins a 64 hores de mà 
d'obra 

20 dies 

Més de 64 hores de mà d'obra 30 dies 

 L'assegurador es reserva el dret de comprovar via peritatge el nombre d'hores de mà 
d'obra. 

A l'efecte d'esta prestació, solament queden coberts els vehicles d'antiguitat inferior a set 
anys en el moment de la contractació inicial de la pòlissa.  

A) ÀMBIT GEOGRÀFIC 

Garanties al vehicle: des del quilòmetre zero, a Espanya, a Europa i als països 
riberencs de la Mediterrània. 

Garanties a les persones i garanties a les persones amb motiu de la utilització del 
vehicle assegurat: a partir de 25 quilòmetres del domicili (10 quilòmetres a les 
illes) a tot el món. Per a la garantia d'Assistència mèdica i sanitària necessària 
durant un viatge, a partir de 100 km del domicili de l'assegurat. 

B) SINISTRES SENSE COBERTURA i EXCLUSIONS 

1. Els danys provocats com a conseqüència manifesta d'un defecte de manteniment 
o d'una fallada mecànica coneguts en el moment d'iniciar el viatge ni tampoc els 
danys provocats per una falta de reparació definitiva del vehicle assegurat que 
haja sigut recomanada de forma prèvia pel prestador del servei d'assistència. 

2. Les despeses de reparació dels vehicles, llevat del que establix la garantia de 
Reparació d'urgència a la carretera. 

3. Participació de l'assegurat en apostes, desafiaments, carreres, travessies 
organitzades o ral·lis, la circulació fora de les vies públiques aptes per a la 
circulació o la pràctica d'esports tot terreny (trial, enduro, etc.). 

4. Els originats a causa de la ingestió de begudes alcohòliques, estupefaents, drogues 
o medicaments, llevat que estos últims hagen sigut prescrits per facultatius. 

5. Les immobilitzacions del vehicle assegurat per qualsevol operació de 
manteniment, control o reglatges o per qualsevol altra causa diferent de les 
determinades en les garanties assegurades. 

6. El pagament de subsidis o reemborsament de despeses quan supose un 
enriquiment injust per a l'assegurat. 

7. Els fets deliberadament causats per l'assegurat, considerats com a tals aquells en 
què l'assegurat provoca conscientment i voluntàriament el sinistre o, si més no, se 
li representa com a altament probable i l'accepta en cas que es produïsca (dol 
directe o dol eventual).  

8. El pagament de prestacions amb motiu de garanties contractades, el servei del 
qual no haja sigut sol·licitat a DAS prèviament, llevat dels casos de força major o 
impossibilitat manifesta degudament acreditada per l'assegurat. 

9. Els conflictes que dimanen, de manera directa o indirecta, de fets produïts per 
energia nuclear, alteracions genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes 
naturals, accions bèl·liques, disturbis i actes terroristes. 
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10. La defensa i la reclamació en conflictes relacionats amb vagues, tancaments 
patronals, així com els derivats de decisions i conflictes de caràcter col·lectiu o la 
impugnació dels quals puga realitzar-se a través de les vies del conflicte col·lectiu. 

11. Les conseqüències del suïcidi o intent de suïcidi de l'assegurat.  

12. Els sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció de l'assegurat baix la influència 
de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, substàncies 
psicotròpiques i, en tot cas, amb una taxa d'alcohol superior a la legalment 
permesa. Així mateix, estan exclosos els sinistres ocorreguts amb motiu de la 
ingestió de medicaments sense la deguda prescripció mèdica. 

13. Els conflictes derivats de la participació de l'assegurat en entrenaments, 
competicions o proves esportives relacionades amb el motor. 

14. Els sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció de l'assegurat sense tindre un 
permís o llicència de conducció vàlida o infringint les resolucions de suspensió, 
retirada o privació d'este per una autoritat administrativa o judicial. 

15. Les conseqüències per robatori del vehicle no denunciat a l'autoritat competent 
en un termini de 48 hores des que l'assegurat va conéixer el fet. 

16. Les conseqüències i despeses per malalties preexistents o cròniques que ja patia 
l'assegurat amb anterioritat a l'inici del viatge o aquelles que tenien risc 
d'agreujament sobtat i conegut per l'assegurat en el moment en què va iniciar el 
viatge. 

17. Les conseqüències i despeses per convalescència o afeccions que, com a 
conseqüència de tractaments mèdics previs al viatge, encara no estiguen 
consolidats. 

18. Les conseqüències que puguen derivar de la no acceptació, el retard o 
l'avançament per l'assegurat del trasllat sanitari que li propose l'Equip mèdic 
designat per DAS. 

19. Els tractaments mèdics o quirúrgics que no siguen necessaris segons el parer de 
l'equip mèdic de DAS, i que es puguen retardar fins al retorn de l'assegurat al seu 
domicili. 

20. Les conseqüències i les despeses degudes a l'embaràs de l'assegurat, excepte en 
cas de complicacions imprevisibles que es puguen produir durant els primers sis 
mesos.  

21. Les conseqüències i les despeses degudes a una interrupció voluntària de 
l'embaràs de l'assegurat. 

22. Les conseqüències i despeses per malalties derivades de la SIDA i de l'hepatitis. 

23. Les conseqüències i les despeses per tractaments estètics. 

24. Les despeses per adquisició i/o reposició d'ulleres, lents de contacte, audiòfons, 
pròtesis i aparells ortopèdics. 

25. Les despeses mèdiques o farmacèutiques quan el seu cost siga inferior a 10 €.  
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26. Les conseqüències i les despeses per un tractament requerit (o vacunació) previ a 
un viatge o per la falta d'este.  

27. Les lesions, les malalties i les seues conseqüències derivades de la participació de 
l'assegurat en apostes o competicions esportives, activitats de risc i esports 
d'aventura. Es consideren com a activitats de risc, entre d'altres: L'esquí, la boxa, 
l'halterofília, les arts marcials, l'alpinisme, el submarinisme i la immersió amb 
aparells respiratoris. Es consideren com a esports d'aventura els esports aeris, el 
ràfting, el pònting, el barranquisme i similars. 

28. El rescat de persones al mar, a la muntanya o al desert. 

29. La repatriació per afeccions o lesions benignes que puguen tractar-se in situ i que 
no impedisquen a l'assegurat prosseguir el viatge. 

30. Les despeses de taxi, restaurant i hotel sense autorització prèvia. 

31. Les prestacions derivades d'avaries repetitives ocasionades per la no reparació del 
vehicle. 

32. Les prestacions derivades de la pèrdua, l'oblit, el trencament o el robatori de les 
claus. 

33. Les prestacions derivades de la punxada o rebentada d'una sola roda. 

34. Les prestacions derivades dels problemes o avaries que no impedisquen circular al 
vehicle (per ex. la falta d'aire condicionat). 

C) ÀMBIT TEMPORAL 

Queden coberts els sinistres que hagen ocorregut durant la vigència de la pòlissa. 
A l'efecte de la cobertura d'esta pòlissa, s'entén que els sinistres han ocorregut en 
les dates següents: 

1. Respecte de les prestacions amb el vehicle assegurat, s'entén que el sinistre ha 
passat en el moment en què s'ha produït l'accident, avaria o robatori que ha 
donat lloc a la petició d'assistència de l'assegurat.  

2. Respecte de les prestacions relatives a les persones: 

 Si estes deriven d'un accident, avaria o robatori, en la data en què estos fets 
es van produir. 

 Si estes deriven de mort, malalties o hospitalització, quan la mort va ocórrer, 
la malaltia es va manifestar o es va produir l'ingrés en un centre hospitalari.  

 

 

PROTECCIÓ JURÍDICA 

CONDICIONS GENERALS. 
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La protecció jurídica al conductor es presta a través de la societat DAS DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y 
DE SINIESTROS INTERNATIONAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, (“DAS”), les dades de la qual figuren 
en les condicions particulars de la pòlissa. 

Les cobertures i exclusions es regixen per les condicions generals de defensa jurídica que s'indiquen a 
continuació; en allò que no recullen estes, són aplicables les condicions restants de la pòlissa. 

Si el prenedor o l'assegurat requerix algun dels serveis coberts per esta garantia, telefone o comunique-
ho per fax o correu electrònic a DAS. 

Ocorregut un fet que puga donar lloc a la prestació d'algun dels serveis coberts, és requisit 
indispensable sol·licitar la intervenció de DAS per a la seua gestió i, si s'escau, per obtenir-ne 
l'autorització corresponent.  

1. DEFENSA PENAL PER OMISSIÓ DEL DEURE D'AUXILI, CONDUCCIÓ BAIX LA INFLUÈNCIA 
D'ALCOHOLÈMIA, DROGUES, ESTUPEFAENTS O SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES i CONDUCCIÓ 
AMB EXCÉS DE VELOCITAT AMB EL VEHICLE ASSEGURAT 

DAS garantix la defensa de la responsabilitat penal del conductor assegurat en els processos penals que 
se seguisquen contra ell pels següents delictes, comesos amb motiu de l'ús i circulació del vehicle 
designat en les condicions particulars. Es garantix la primera assistència al detingut a comissaria i la 
prestació de fiances penals que tendixen a garantir la llibertat provisional de l'assegurat, la seua 
presentació a judici i /o a respondre del pagament de les costes judicials:  

1- Delicte d'omissió del deure de socors. 

2- Delicte de conducció baix la influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents 
o substàncies psicotròpiques. 

3- Delicte de conducció amb velocitat superior a la permesa reglamentàriament en 60 km/h en via 
urbana o en 80 km/h en via interurbana. 

Si l'assegurat és condemnat per un d'estos delictes en concurs amb un delicte de temeritat manifesta i 
concret perill per a la vida o la integritat de les persones o amb un altre delicte dolós, està obligat a 
reemborsar a DAS totes les despeses de defensa jurídica que esta haja incorregut. 

Respecte del delicte d'omissió del deure de socors, també es garantix la defensa penal dels ocupants 
transportats gratuïtament al vehicle assegurat, sempre que ho haja sol·licitat expressament l'assegurat 
designat en la pòlissa.  

2. DEFENSA PENAL PER IMPRUDÈNCIA PER FETS DE LA CIRCULACIÓ AMB EL VEHICLE ASSEGURAT  

DAS garantix la defensa de la responsabilitat penal de l'assegurat en els processos penals que se 
seguisquen contra ell per delictes o faltes comeses imprudentment per fets de la circulació amb el 
vehicle designat en les condicions particulars. Es garantix la primera assistència al detingut a comissaria i 
la prestació de fiances penals que tendixen a garantir la llibertat provisional de l'assegurat, la seua 
presentació a judici i/o a respondre del pagament de les costes judicials: 

Es garantix també la defensa penal dels ocupants transportats gratuïtament al vehicle assegurat, 
sempre que ho haja sol·licitat expressament l'assegurat designat en pòlissa.  
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3. DEFENSA PENAL RELACIONADA AMB L'ÚS DEL VEHICLE ASSEGURAT  

En processos penals per delictes o faltes comeses imprudentment, DAS garantix la defensa dels 
assegurats següents: 

A) Del conductor en els procediments que se li seguisquen per: 

  Pels danys produïts pels objectes o mercaderies transportats en el vehicle assegurat, siguen 
propis o aliens. 

  Per fets diferents dels de la circulació, sempre que tinguen relació directa amb el vehicle 
assegurat i no tinguen origen contractual. 

B) De l'assegurat designat en la pòlissa en els procediments que se li seguisquen per fets diferents 
dels de la circulació, sempre que tinguen relació directa amb el vehicle assegurat i no tinguen 
origen contractual. 

C) Derogant parcialment l'exclusió prevista en l'apartat d'Exclusions, dels fills menors d'edat de 
l'assegurat designat en la pòlissa quan conduïsquen el vehicle assegurat sense coneixement o 
autorització de l'assegurat, encara que no tinguen permís de conducció. 

Es garantix la primera assistència al detingut a comissaria i la prestació de fiances penals que tendixen a 
garantir la llibertat provisional de l'assegurat, la seua presentació a judici i/o a respondre del pagament 
de les costes judicials. 

4. RECLAMACIÓ DE DANYS NO CONTRACTUAL PER FETS DE LA CIRCULACIÓ AMB EL VEHICLE 
ASSEGURAT 

DAS garantix a l'assegurat la reclamació dels seus danys i perjudicis al tercer responsable, ocasionats per 
fets de la circulació amb motiu de l'ús i circulació del vehicle indicat en les condicions particulars. No 
queda coberta la reclamació de danys que siguen conseqüència de l'incompliment d'un contracte per un 
tercer. Queda coberta la reclamació, tant per via amistosa com a través d'un procediment judicial o 
administratiu. 

En cas de mort de l'assegurat, poden exercir la reclamació els seus familiars perjudicats. 

Es garantix també la reclamació dels danys i perjudicis soferts pels ocupants transportats gratuïtament 
al vehicle assegurat, sempre que ho haja sol·licitat expressament l'assegurat designat en la pòlissa. Es 
garantix també expressament la reclamació que l'ocupant puga dirigir al conductor, al propietari del 
vehicle i/o a la seua companyia asseguradora de responsabilitat civil. 

5. RECLAMACIÓ DE DANYS NO CONTRACTUAL RELACIONADA AMB L'ÚS DEL VEHICLE 
ASSEGURAT  

DAS garantix la reclamació dels danys i perjudicis soferts per l'assegurat per fets aliens a la circulació de 
vehicles, sempre que tinguen relació directa amb el vehicle assegurat i no tinguen origen contractual 
(com ara esfondraments d'obres, explosions, inundacions o incendis, que causen danys materials al 
vehicle). Queda coberta la reclamació, tant per via amistosa com a través d'un procediment judicial o 
administratiu. 
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No queda coberta la reclamació de danys que siguen conseqüència de l'incompliment d'un contracte 
per un tercer. 

6. AVANÇAMENT D'INDEMNITZACIÓ AMISTOSA i JUDICIAL 

DAS garantix l'avançament d'indemnitzacions a qui tinga la consideració d'assegurat (d'acord amb les 
garanties d'esta pòlissa) en els casos següents: 

A) En cas que, amb motiu d'una reclamació amistosa coberta per esta pòlissa, DAS obtinga de 
l'asseguradora del responsable (no intervinguda ni sotmesa en un procés de liquidació) la 
conformitat escrita del pagament d'una indemnització, i esta siga acceptada per l'assegurat. DAS 
ha d'anticipar el seu import fins al límit establert en les condicions particulars. 

L'assegurat està obligat a reintegrar a DAS, prèvia signatura d'un reconeixement de deute, la 
suma avançada tan aviat com siga indemnitzat (encara que ho siga parcialment), si 
l'asseguradora obligada al pagament resulta intervinguda o liquidada o si per qualsevol causa 
conega la impossibilitat de recobrar este import. 

B) En cas que, amb motiu d'una reclamació judicial coberta per esta pòlissa, haja recaigut sentència 
ferma i executòria dictada per un tribunal espanyol, i el tercer condemnat tinga un domicili 
localitzat i no haja estat declarat insolvent. 

L'assegurat afavorit per la sentència està obligat a reintegrar a DAS, prèvia signatura d'un 
reconeixement de deute, la suma avançada tan aviat com siga indemnitzat. En cas que el crèdit 
no s'arribe a saldar, i esgotats tots els recursos legals que segons el parer de DAS procedisquen, 
l'assegurat ha d'assumir com a pròpia definitivament la quantitat anticipada. 

7. DESPESES DE PERITATGE DEL VEHICLE ASSEGURAT EN CAS D'ACCIDENT 

En cas que, com a conseqüència d'un accident, el vehicle assegurat resulte amb danys materials, DAS ha 
de designar un perit perquè efectue un informe en el qual valore l'import econòmic de la reparació que 
s'ha de realitzar, i s'ha de fer càrrec de les despeses i honoraris de peritatge fins a l'import indicat en les 
condicions particulars. 

Perquè esta garantia siga efectiva, cal que l'assegurat requerisca l'informe pericial als efectes següents: 

1. Per efectuar una reclamació no contractual a un tercer responsable. 

2. Per reclamar el seu import a una companyia asseguradora amb la qual tinga concertada una 
garantia de danys. 

Esta garantia és d'aplicació en els casos en què l'assegurat no tinga contractada en esta pòlissa la 
garantia que puga emparar esta reclamació o si, tenint-la, no en sol·licita la seua aplicació.  

8. ASSESSORAMENT JURÍDIC A DISTÀNCIA 

En qüestions relacionades amb l'àmbit general de cobertura, DAS ha d'assessorar l'assegurat per telèfon 
sobre els drets que l'assistixen. L'assessorament jurídic el presta un advocat que pertany al Centre 
d'Assistència Jurídica. 

La consulta no pot tractar sobre matèries contràries a les lleis, la moral o l'ordre públic. 



  

 
 
 63 ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL | 

CONDICIONS GENERALS 

La consulta s'atén verbalment, sense emissió de dictamen escrit. L'assessorament consistix en una 
primera orientació jurídica sobre la matèria objecte de la consulta i no inclou la revisió de 
documentació. 

9. DEFENSA PENAL PER IMPRUDÈNCIA PER FETS DE LA CIRCULACIÓ COM A VIANANT 

DAS garantix la defensa de la responsabilitat penal de l'assegurat en els processos penals que se 
seguisquen contra ell per delictes comesos imprudentment per fets de la circulació en aquells casos en 
què l'assegurat tinga la condició de vianant. Es garantix la primera assistència al detingut a comissaria i 
la prestació de fiances penals que tendixen a garantir la llibertat provisional de l'assegurat, la seua 
presentació a judici i/o a respondre del pagament de les costes judicials: 

10. RECLAMACIÓ DE DANYS NO CONTRACTUAL PER FETS DE LA CIRCULACIÓ COM A VIANANT  

DAS garantix a l'assegurat la reclamació dels seus danys i perjudicis al tercer responsable, ocasionats per 
fets de la circulació en aquells casos en què l'assegurat tinga la condició de vianant. No queda coberta la 
reclamació de danys que siguen conseqüència de l'incompliment d'un contracte per un tercer. Queda 
coberta la reclamació, tant per via amistosa com a través d'un procediment judicial o administratiu. 

En cas de mort de l'assegurat, poden exercir la reclamació els seus familiars perjudicats. 

Es garantix també la reclamació dels danys i perjudicis soferts per l'assegurat com a conductor d'un 
vehicle terrestre sense motor. 

11. RECLAMACIÓ PER REPARACIÓ DEFECTUOSA DEL VEHICLE ASSEGURAT 

Quan es procedisca a la reparació del vehicle assegurat en un taller autoritzat, i esta resulte defectuosa 
d'acord amb un informe pericial, DAS garantix la reclamació (amistosa o en un procediment judicial, 
administratiu o arbitral) dels drets del propietari com a conseqüència de la reparació defectuosa, 
sempre que l'import de la factura de la reparació excedisca de 300 €. 

S'entén per danys reclamables, a l'efecte d'esta garantia, les despeses de reparació necessaris per 
esmenar la incorrectament efectuada, les de reparació d'avaries que hagen pogut produir-se al propi 
vehicle com a conseqüència de la reparació incorrecta i qualsevol altre dany que haja hagut de suportar 
l'assegurat derivat de la reparació defectuosa. 

12. DEFENSA ADMINISTRATIVA DAVANT D'INFRACCIONS ADMINISTRATIVES DE TRÀNSIT  

DAS garantix a l'assegurat la defensa davant de denúncies i/o sancions administratives, relacionades 
amb la propietat, l'ús o la circulació del vehicle indicat en les condicions particulars. 

L'assegurat ha de notificar la denúncia o sanció al Centre d'Assistència Jurídica al més aviat possible i, en 
qualsevol cas, amb una antelació mínima de set dies laborables a la finalització del termini per recórrer. 
Un advocat del Centre d'Assistència Jurídica ha d'assessorar l'assegurat sobre les possibilitats d'èxit del 
recurs i, si considera que hi ha possibilitats, l'ha de redactar.   

S'exclou la defensa per infraccions derivades de l'exercici de qualsevol activitat sotmesa a la legislació 
especial de transports.  
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DAS garantix la redacció, la presentació i la tramitació dels escrits d'al·legacions i dels recursos que 
siguen procedents per la via administrativa. Este servei el presten advocats del Centre d'Assistència 
Jurídica. 

Queda exclosa la via contenciosa administrativa. 

13. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECERCA DE MULTES  

Com a prestació d'assistència a l'assegurat, DAS disposa d'un servei de recerca de sancions o denúncies 
per infraccions de trànsit no comunicades a l'assegurat i publicades per edictes. La prestació es limita a 
la consulta a les bases de dades oficials informatitzades de lliure accés de butlletins oficials de les 
províncies i del Tauler Edictal de Sancions de Trànsit (TESTRA), en què figuren comunicacions per edictes 
de les infraccions de trànsit que no han pogut ser comunicades personalment als infractors. Els criteris 
de cerca són la matrícula del vehicle i el DNI/NIE/CIF de l'assegurat. La recerca es limita a infraccions 
comeses i comunicades per edictes durant la vigència de la pòlissa. En cas que figure la matrícula o el 
DNI/NIE/CIF de l'assegurat entre els resultats de la referida base de dades, DAS ha d'informar al 
prenedor d'esta circumstància el més prompte possible per correu electrònic o per SMS al telèfon mòbil 
indicat en les condicions particulars de la pòlissa, perquè l'assegurat puga oposar-se o atendre la sanció 
o proposta de sanció. En la comunicació al prenedor, DAS ha d'indicar les dades essencials de la 
comunicació edictal. 

L'obligació de DAS es limita a prestar el servei de recerca i d'avís pels mitjans indicats, sense respondre 
del resultat, de les conseqüències de la infracció de trànsit, de la falta de comunicació, dels errors o 
retards d'internet o de la insuficiència de dades d'identificació que puguen perjudicar els drets de 
l'assegurat. 

A) ÀMBIT GEOGRÀFIC 

Respecte de les garanties de "Reclamació de danys no contractual per fets de la circulació amb el 
vehicle assegurat" i "Defensa penal per imprudència per fets de la circulació amb el vehicle 
assegurat": Europa i els estats adherits al Conveni multilateral de garantia (països adherits al 
Sistema de carta verda).  

Respecte de la resta de garanties: Espanya, Andorra i Gibraltar, sempre que siga competent la 
jurisdicció espanyola. 

B) SUMA ASSEGURADA DE LES DESPESES DE PROTECCIÓ JURÍDICA 

Suma assegurada per sinistre per al conjunt de despeses: SIS MIL EUROS (6.000,00 €). En cas que 
siga necessari prestar fiança penal, es presta com a màxim fins a esta quantia. 

A l'efecte de la suma assegurada, es considera que els fets que deriven d'una mateixa causa 
constituïxen un únic sinistre. 

Sublímit assegurat en concepte d'honoraris d'advocat i procurador designats per l'assegurat: TRES 
MIL EUROS (3.000,00 €). L'exercici del dret de lliure designació d'advocat i procurador ha de ser 
comunicat per l'assegurat a l'assegurador en començar a utilitzar els serveis d'estos professionals. 

En cas que l'assegurat designe per a la seua defensa l'advocat i el procurador proposat pel 
REASSEGURADOR, dit reassegurador s'ha de fer càrrec directament dels seus honoraris íntegrament, 
i aplicar la suma assegurada per sinistre a la resta de despeses assegurades. 
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C) SINISTRES SENSE COBERTURA i EXCLUSIONS 

Queden exclosos de cobertura: 

1. Els fets deliberadament causats per l'assegurat, considerats com a tals aquells en què l'assegurat 
provoca conscientment i voluntàriament el sinistre o, si més no, se li representa com a altament 
probable i l'accepta en cas que es produïsca (dol directe o dol eventual).  

2. Les reclamacions (o la defensa davant la reclamació) que puguen formular-se entre si els 
assegurats en esta pòlissa, excepte per a aquelles garanties en què expressament s'indique el 
contrari.  

3. La reclamació que l'assegurat puga formular contra DAS o la defensa de l'assegurat davant d'una 
reclamació que li formule DAS.  

4. La defensa i reclamació en procediments concursals. 

5. Els assumptes que s'hagen de seguir davant tribunals internacionals o de Dret Constitucional, 
excepte el recurs d'empara quan procedisca d'assumptes tramitats per DAS en les instàncies 
ordinàries. 

6. La reclamació de danys morals o patrimonials que no deriven o siguen conseqüència d'un dany 
material o corporal. 

7. La defensa, reclamació i pagament de prestacions que dimanen, de manera directa o indirecta, 
de fets produïts per energia nuclear, alteracions genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes 
naturals, accions bèl·liques, disturbis i actes terroristes. 

8. La defensa i la reclamació en conflictes relacionats amb vagues, tancaments patronals, així com 
els derivats de decisions i conflictes de caràcter col·lectiu o la impugnació dels quals puga 
realitzar-se a través de les vies del conflicte col·lectiu. 

9. La defensa, la reclamació i el pagament de prestacions relacionades amb conflictes derivats de la 
participació de l'assegurat en entrenaments, competicions o proves esportives relacionades amb 
el motor. 

10. La defensa i la reclamació en sinistres ocorreguts amb motiu de la conducció per l'assegurat 
sense tindre un permís o llicència de conducció vàlida o infringint les resolucions de suspensió, 
retirada o privació d'este per una autoritat administrativa o judicial. 

D) ÀMBIT TEMPORAL 

Queden coberts els sinistres que hagen ocorregut durant la vigència de la pòlissa i comunicats a DAS 
de manera fefaent durant la seua vigència o fins al termini de dos anys a comptar des de la data de 
la seua ocurrència. 

A l'efecte de la cobertura d'esta pòlissa, s'entén que els sinistres han ocorregut en les dates 
següents: 

1. Per a les garanties d'assessorament jurídic a distància, la garantia té efectivitat per a aquelles 
qüestions que deriven de fets produïts o que siguen coneguts per l'assegurat després de l'efecte 
de la pòlissa. 

2. En les infraccions penals o administratives es considera ocorregut el sinistre en el moment en 
què s'ha realitzat, o es pretén que s'ha realitzat, el fet punible o sancionable. 



  

 
 
 66 ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL | 

CONDICIONS GENERALS 

3. En els supòsits de reclamacions de danys per culpa no contractual, s'entén produït el sinistre en 
el moment en què s'ha efectuat l'acció o omissió que ha ocasionat el dany. En el cas de danys 
continuats (és a dir, els que es produïxen de forma successiva com a conseqüència d'una causa 
no reparada o deficientment reparada), es considera que el sinistre s'ha produït en el moment 
en què s'ha manifestat per primera vegada el dany. 

En els supòsits de culpa o incompliment contractual, el sinistre s'entén produït en el moment en què 
s'ha produït, iniciat o es pretén que s'ha iniciat, l'incompliment de les disposicions contractuals. 

El prenedor de l'assegurança declara que coneix i accepta les condicions generals del contracte, de les 
quals, ha rebut un exemplar que conté tota la informació legalment exigida.   
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Telèfon d'Assistència 

935 201 762 

euroins@das.es 

Telèfon de reparació i substitució de vidres 

918 096 601 

Tramitació de sinistres 

910 606 571 

euroins@glarusiberica.com 

Qualsevol dubte o problema 

Telefone al seu mediador 



  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


