Què és?
L'Assegurança de protecció jurídica
conductors té la finalitat de protegir, assessorar i defensar les
necessitats, els drets i els interessos
dels conductors i dels seus vehicles.

La millor
protecció per al
conductor i el
seu vehicle

—

Què ofereix?

Assegurança
de protecció
jurídica
conductors

Servei de consultes i d’assessorament
sobre situacions relacionades amb la
circulació, així com la possibilitat de fer
reclamacions extrajudicials i d’obtenir,
en cas de necessitat, defensa i negociació
jurídica davant de tribunals o institucions.

A qui va adreçada?
Als conductors exigents que busquen la
tranquil·litat que proporciona sentir-se
protegit.

Servei d’atenció al client
—
902 344 000
www.catalanaoccident.com
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.

Una assegurança a la teva mida

L'assegurança més completa

A més de poder triar les cobertures en funció de
les teves necessitats, gràcies a la contractació
d’aquest producte, podràs accedir a noves garanties que no estan a l’abast de l’assegurança de
l’automòbil:

Afegeix-hi les cobertures que s'ajusten millor a
les teves necessitats:

•
•
•

Assessorament jurídic presencial.
Redacció de contractes i cartes de reclamació.
Revisió de documents i contractes.

Tria la millor opció
Mitjançant les opcions de contractació següents, volem
assegurar la màxima tranquil·litat als conductors:
Pack estàndard
• Defensa criminal per un accident de circulació.
• Defensa per infraccions de trànsit.
• Despeses de reconeixement mèdic per
recuperar el permís de conduir.
• Fiances.
• Localització de sancions administratives de trànsit.
• Pagament del curs necessari per obtenir
el permís nou.
• Pagament del curs de recuperació de punts
perduts del permís de conduir.
• Reclamació de danys corporals i materials.
Pack ampli
• Defensa de drets davant el Consorcio de
Compensación de Seguros.
• Defensa de drets per altres assegurances.
• Defensa de responsabilitat civil.
• Extensió de fiances.
• Extensió de la defensa criminal.
• Extensió de la defensa per infraccions de trànsit.
Interposició de recurs contenciós administratiu.
• Reclamació per la reparació defectuosa del vehicle.
• Reclamació per l’incompliment del contracte de garantia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulància.
Avançament d’indemnització.
Avançaments per assistència sanitària d’urgència.
Avançament per decés.
Connexió de professionals en sinistres sense cobertures.
Despeses de peritatge del vehicle.
Insolvència.
Lloguer d’un altre vehicle per avaria, accident o robatori.
Remolc per accident o avaria.
Reparació urgent en carretera.
Rescat i salvament.
Subsidi per la pèrdua de vigència del permís de conduir
per raó de causes físiques/psíquiques.
Subsidi per la pèrdua total de punts.
Subsidi per la privació temporal del permís de conduir
com a conseqüència d’una sentència judicial ferma.
Trasllat del difunt per accident.

El millor complement per a la teva
assegurança de l'automòbil
Si combines l’Assegurança de protecció jurídica
conductors amb l’assegurança de l'automòbil, tindràs
cobertura davant de tota mena de situacions.
A més d'ampliar la defensa jurídica de l'assegurança
de l'automòbil, et permetrà assegurar en una sola
assegurança diversos conductors i vehicles.

Pots necessitar aquesta
assegurança per:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Accés a un advocat les 24 hores del dia per resoldre
qualsevol dubte legal relatiu a la conducció.
Assumpció del cost del curs de sensibilització i
recuperació de punts per retirada del carnet i, fins i tot,
del curs per a la recuperació parcial de punts.
Assumpció, quan no sigui possible reparar en carretera
l’avaria que impedeix la circulació del vehicle
assegurat, de les despeses de desplaçament i mà
d’obra necessàries per dur a terme aquesta reparació
d’urgència fins a la quantitat màxima fixada a les
“Condicions particulars”.
Garantia d’un subsidi mensual en cas de retirada del
permís de conduir.
Garantia, en cas de paralització del vehicle
assegurat per causa d’avaria, accident o robatori,
del reintegrament de les despeses de lloguer d’un
altre vehicle fins al límit estipulat en les “Condicions
particulars”.
Interposició de recursos per les infraccions
administratives de trànsit imposades a l’assegurat i,
fins i tot, en via contenciós administrativa.
Realització d’un informe pericial en cas d’accident o
conflicte amb una reparació defectuosa del vehicle
assegurat.
Reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros
per l’incompliment de les seves obligacions legals
corresponents al vehicle assegurat.
Reclamar al taller oficial per una reparació defectuosa
en el vehicle assegurat.
Solicitar l’avançament de les indemnitzacions per
danys materials i corporals en reclamacions efectuades
per la companyia sempre que hi hagi un acord previ
amb l’asseguradora del contrari.

