REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC)
AVINGUDA DIAGONAL, 687
08028 BARCELONA
G-08307928

VIAT PER ASEGURANÇA DE COTXE
La present promoció “Millorem el preu de l’assegurança de cotxe per a vehicles comprats a
través del RACC”, la duu a terme l’entitat REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC),
domiciliada a l’avinguda Diagonal, 687, 08028 de Barcelona, i NIF G-08307928 (d’ara
endavant, “el RACC”), i s’hi apliquen les condicions que s’indiquen tot seguit:
PROMOCIÓ
La promoció consisteix a millorar la prima pressupostada per una companyia tradicional
(vegeu-ne les Condicions), presentada pel client, per assegurar un vehicle comprat al RACC.
Es considerarà com a millora l’aplicació d’un descompte sobre el pressupost presentat de, com
a mínim, 1 euro.
A QUI S’ADREÇA
Soci i no soci que compri un vehicle nou o seminou al RACC, sempre que no hagi passat més
d’1 mes entre la compra del vehicle i la contractació de l’assegurança.
Exclusions:
En aquesta promoció no podran participar els empleats del RACC ni de les empreses del Grup
RACC, els socis empresa, ni aquells col·lectius que el RACC consideri que n’estan exclosos.
VIGÈNCIA DE LA PROMOCIÓ
Des del 13 de juny de 2016 fins al 31 de desembre del 2018.
CONDICIONS


El client ha d’aportar un pressupost per millorar la prima. El pressupost ha de tenir les
mateixes cobertures (idèntiques) que la pòlissa a contractar amb aquesta promoció.



El pressupost que ha d’aportar el client ha de pertànyer a companyies tradicionals,
excloses les companyies que s’esmenten a continuació: Axa Global Direct, Hilo Directo
(Direct Seguros), Verti i Tú Eliges, Balumba i Qualitas (Admiral Group), Fenix Directo,
Nuez i Penélope.



El client ha de figurar com a prenedor de la pòlissa i no ha d’haver tingut sinistres de
culpa durant els 3 últims anys (si existeix sinistre de danys propis, quedarà a criteri de
la companyia la contractació amb franquícia o la seva denegació).



El client ha de tenir una antiguitat del carnet de conduir igual o superior a 2 anys.

ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ
Aplicació arreu del territori nacional.
Promoció NO acumulable a altres campanyes existents.
ASSEGURANCES D’APLICACIÓ
Assegurança d’Automòbil, en modalitat Mini i Global, per a turismes particulars, amb les
modalitats de Tercers amb Robatori, Incendis i Vidres, Tot Risc amb Franquícia i Tot Risc, de la
companyia asseguradora AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
Se n’exclouen les assegurances de motocicletes, ciclomotors, taxis, vehicles d’empresa,
Quads, Trikes i ATV. El producte RACC Seguros Auto Plus n’està exclòs.
Els requisits de contractació, així com els termes i condicions dels contractes d’assegurança,
són els que estableix habitualment la companyia asseguradora AMGEN SEGUROS
GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., d’acord amb les seves
condicions legals. L’acceptació de la subscripció de l’assegurança està subjecta a la normativa
de la companyia esmentada.

RESERVA DE DRETS
El RACC es reserva el dret de no aplicar la campanya a aquelles persones que en facin un mal
ús, realitzin actes fraudulents o n’impedeixin el normal desenvolupament. A més, pot exercir
totes les accions civils o penals que corresponguin.
En aquest sentit, el RACC declara que ha habilitat els mecanismes i suports tecnològics idonis
per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar la
participació normal en la campanya.

El RACC es reserva el dret de realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la
campanya, sempre que estiguin justificades o no perjudiquin els participants i que es
comuniquin a tots ells degudament.

