Regal Cotxe
CONDICIONS PARTICULARS

PACK
PROTECCIÓ +

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid.
Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio 2, CIF: A-48037642.

COL·LISIÓ PER ATROPELLAMENT D’ESPÈCIES CINEGÈTIQUES O
ANIMALS DOMÈSTICS
Com a ampliació del que s’ha estipulat a les condicions generals es fa constar que:
Es considera coberta, fins al límit de 6.000 €, la reparació dels danys materials que
pateixin el vehicle i els seus accessoris o la reposició d’aquests a conseqüència de
col·lisió per atropellament d’espècies cinegètiques.
També es cobreixen els danys ocasionats al vehicle per col·lisió amb animals domèstics fins al mateix límit, sempre que la responsabilitat de la col·lisió no recaigui en el
conductor del vehicle assegurat.
En tot cas, s’exigeix que hi hagi atestat policial de l’accident.
El criteri per a la valoració dels danys és el mateix que l’establert a les condicions generals per a la garantia de danys propis; el valor venal del vehicle és el límit màxim
d’indemnització i la cobertura no pot superar el límit de 6.000 € indicat anteriorment.
En cas que es tingui contractada la cobertura de danys propis, el límit de 6.000 € no
té efecte i cal atenir-se als límits establerts per a aquella garantia; si la cobertura de
danys s’ha contractat amb franquícia, aquesta no s’aplica als danys per col·lisió amb
espècies cinegètiques i animals domèstics.
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DANYS METEOROLÒGICS. EXTENSIÓ DE GARANTIES
L’assegurador ha d’indemnitzar els danys materials que pugui patir el vehicle assegurat a
conseqüència del següent:
Pedra o neu.
Inundació, a conseqüència del desbordament o la desviació del curs normal de llacs
sense sortida natural, sèquies, canals i altres cursos o lleres en superfície naturals o
construïts per l’home, col·lectors, clavegueram i altres lleres subterrànies en desbordar-se, rebentar-se, trencar-se o avariar-se.
La caiguda d’aeronaus, astronaus, naus o els objectes que puguin caure d’aquestes.
La indemnització és efectiva sempre que els accidents que s’han enumerat no s’hagin produït per fets o fenòmens que corresponguin a riscos emparats pel Consorci de Compensació d’Assegurances.
A més del que s’indica a l’apartat 13, «Riscos no coberts aplicables a totes les garanties», de
les condicions generals, no queda cobert el següent:
Els danys ocasionats per filtracions, goteres, oxidacions o humitats, independentment
de la causa, i els produïts per la neu o l’aigua que penetri per portes, finestres o altres
obertures que hagin quedat sense tancar o el tancament de les quals sigui defectuós.
Els danys causats per la congelació de l’aigua del radiador.
El criteri per a la valoració dels danys és el mateix que l’establert a les condicions generals
per a la garantia de danys propis; el valor venal del vehicle és el límit màxim d’indemnització.
En cas que es tingui contractada la cobertura de danys propis, si la cobertura s’ha contractat
amb franquícia, aquesta no s’aplica als danys per fenòmens meteorològics.

4

REGAL AUTO

ELECCIÓ DE REMOLC DEL VEHICLE DES DEL KM “0”
Com a ampliació de la garantia d’assistència en viatge, a l’apartat «Remolc des del km 0 del
domicili» de les condicions generals es fa constar que:
En cas d’accident, trencament de vidres o avaria esdevingut a Espanya, França, Portugal i Andorra que impedeixi que el vehicle assegurat circuli pels seus propis mitjans,
l’assegurador s’ha de fer càrrec de les despeses de remolc del vehicle fins al taller que
triï l’assegurat, sense que s’apliqui el límit de 100 km.
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