Què ofereix?
L’Assegurança de l’automòbil d’Assegurances
Catalana Occident s’adapta totalment a tu
i al teu automòbil perquè puguis gaudir
plenament de cada trajecte.

Ens movem
amb tu
—
Assegurança de
l’automòbil

A més de les cobertures bàsiques, en cas d’accident
comptaràs amb un automòbil de cortesia gratuït gràcies
a la xarxa de tallers AutoPresto, on també obtindràs
grans avantatges en reparacions.

Com el puc contractar?
Podràs començar a gaudir de tots els avantatges que
t’ofereix L’Assegurança de l’automòbil una vegada que
l’hagis contractada a través del teu mediador, a qualsevol
oficina d’Assegurances Catalana Occident o a la web
www.catalanaoccident.com.

Servei d'atenció al client
—
902 344 000
www.catalanaoccident.cat
Aquest fullet té una funció orientativa, per la qual cosa
no es pot considerar en cap cas com a definidor de les
garanties contractades ni dels seus límits.

Quines cobertures m’ofereix?
Responsabilitat civil
• Responsabilitat civil obligatòria i complementària
• Responsabilitat civil com a vianant o ciclista
• Responsabilitat civil d’incendi
Defensa i reclamació
Per danys a la teva persona
Per danys al vehicle
En el recurs de multes

•
•
•

Assistència en viatge
Grua i assistència en carretera des del km 0
Cobertura per a tu i per a la resta dels ocupants, tant si
es viatja en el cotxe assegurat com en altres mitjans de
transport

•
•

Accidents del conductor
Despeses sanitàries il·limitades als centres concertats
Ajuda psicològica en situacions greus
Avançament de 3.000 euros en despeses de sepeli

•
•
•

Altres garanties
• Danys en el vehicle a causa de pedra, neu, pluges, etc
• Danys en el vehicle com a conseqüència del xoc amb
animals de caça
• Orientació mèdica telefònica
• Trencament de llunes
• Pagament de cursos per a la recuperació de punts del
permís de conduir
Personalització
A més de comptar amb les garanties bàsiques, podràs
completar la teva assegurança amb les següents cobertures
opcionals:

•
•
•
•
•
•

Llunes tintades
Assistència en viatge ampliada
Accidents dels ocupants
Vehicle de substitució
Indemnització per la retirada del carnet
Gestoria de l’automòbil

Incendi i robatori
Cobert davant dels casos d’incendi quan s’originin de
manera fortuïta per actes malintencionats de tercers
i per negligència
• Cobertura en cas de sostracció il·legítima del vehicle per
part de tercers

Quins són els avantatges de portar
el meu cotxe a un taller AutoPresto?

Danys propis
En cas de sinistre estaràs cobert de tots els danys que hagi
patit el teu vehicle i, també, de les despeses d’ITV provocades pel contratemps

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Gràcies a la xarxa de tallers AutoPresto disposaràs
d’interessants avantatges:
Vehicle de cortesia
Servei de recollida i entrega del vehicle a domicili
Peritatge immediat del teu vehicle i servei preferencial
Descompte de 60€ en la franquícia
Manteniment del nivell de bonificació de la teva pòlissa
Servei de neteja i revisió de l’estat general del teu vehicle
Garantia de fins a 3 anys en totes les reparacions

