
Assegurances per als teus béns 



Triar SegurCaixa Adeslas
és triar tranquil·litat per a tu i els teus
A SegurCaixa Adeslas volem que et sentis segur siguis on siguis, per això posem 
a la teva disposició una àmplia gamma de productes perquè només t’hagis de 
preocupar de gaudir.

SegurCaixa AUTO

SegurCaixa LLAR

SegurCaixa MASCOTES

SegurCaixa ELECTRODOMÈSTICS





Volem protegir-te en qualsevol lloc, especialment en el lloc més especial per a tu i els 
teus, casa teva. Per això, si vols assegurar l’habitatge habitual o l’habitatge 
secundari, o tant si ets propietari com inquilí d’un habitatge de lloguer, amb les 
nostres assegurances de la llar et beneficiaràs d’una cobertura integral.

SegurCaixa LLAR
Casa teva, el lloc més segur del món   

Tria la modalitat que s’adapti a tu   
A més, t’oferim les modalitats d’assegurança SegurCaixa LLAR i SegurCaixa LLAR 
COMPLET, amb cobertures que et proporcionen el servei i la rapidesa que necessites.

Informa’t dels
compromisos de qualitat de servei del 

SegurCaixa LLAR COMPLET.

Totes les cobertures per a casa teva

Cobertura de danys habituals, 
com trencament de vidres, 
fuites en canonades d’aigua, 
incendi, robatori, etc.

Reposició dels béns amb valor 
de nou a l’habitatge habitual

Responsabilitat civil, 
incloent-hi animals 
domèstics i cavalls de 
passeig

Substitució de qualsevol pany 
de portes d’accés a 
l’habitatge, en cas de 
sostracció de les claus

Ampli servei de
protecció jurídica 

Assistència a la llar, 
incloent-hi un servei de 
manteniment l’any per fer 
ajustaments o petites 
reparacions a casa



SegurCaixa ELECTRODOMÈSTICS 
Els electrodomèstics, sempre a punt 

Totes les cobertures per a les teves coses

SegurCaixa Adeslas posa a la teva disposició SegurCaixa ELECTRODOMÈSTICS, una 
solució integral per reparar el conjunt d’electrodomèstics de l’habitatge que hagin 
superat el període de garantia del fabricant. Amb SegurCaixa ELECTRODOMÈSTICS
t’estalviaràs haver d’atendre costoses reparacions o adquirir un nou aparell a causa 
d’una avaria.              

Reparació d’avaries 
d’electrodomèstics i béns 
de lleure

Indemnització en cas que la 
reparació no sigui possible 

Cobertura d’avaria, fins a un 
màxim de 3 reparacions per 
any. Cada avaria pot tenir un 
cost no superior a 300 €

Telèfon exclusiu 24 hores, 
365 dies 



1. 100 % del valor de nou per a vehicles de fins a 2 anys d’antiguitat i 100 % del valor de mercat per als de més de 2 anys.
2. La cobertura pot variar en funció de la modalitat d’assegurança contractada. 
3. El vehicle ha de ser nou de concessionari.  
4. Només és possible contractar-lo per a vehicles de menys de 10 anys d’antiguitat. Amb franquícia de 300 €, 500 € o 1.000 €.

SegurCaixa AUTO
Condueix amb les millors garanties 

Totes les cobertures per al teu vehicle

Perquè vagis on vagis et volem protegir a tu i també els teus, t’oferim SegurCaixa 
AUTO SELECCIÓ: una assegurança amb les millors cobertures al volant, perquè 
respon eficaçment en qualsevol situació i sempre amb la màxima agilitat en la gestió. 

La indemnització més 
favorable en cas de sinistre 
total1

Lliure elecció de taller, amb 
avantatges especials en els 
tallers col·laboradors

Accessoris del fabricant,
inclosos sense cost addicional i 
sense haver-los de declarar.
Resta d’accessoris, coberts fins 
a 1.500 €

Assistència en carretera des 
del km 0 fins i tot en vies no 
aptes

Garantia de danys al vehicle per 
fenòmens atmosfèrics o 
atropellament d’animals 
cinegètics i domèstics2

Possibilitat de vehicle de 
substitució 

Tria el que et convingui 
· Tot risc sense franquícia3

· Tot risc amb franquícia4

· Tercers ampliat  
· Tercers amb llunes 
· Tercers

Informa’t dels compromisos
de qualitat de servei
del SegurCaixa AUTO



SegurCaixa MASCOTES
Protecció per al teu fidel amic 

A més, disposes d’un servei telefònic per consultar dubtes i que t’orientarà en els 
aspectes relacionats amb el benestar de la mascota.

Amb SegurCaixa MASCOTES COMPLET disposes de cobertures específiques per 
a gossos i gats, pensades per cuidar aquests amics tan especials amb tota la 
tranquil·litat i multitud d’avantatges: sense qüestionari de salut i sense diferències de 
preu per edat o raça. Si t’ho estimes més, també disposes de la modalitat Bàsica.            

Cobertures completes per al teu fidel amic

Assistència veterinària amb un 
ampli quadre veterinari d’àmbit 
nacional

Visites d’urgència les 24 hores, 
prèvia autorització telefònica

Defunció per accident 
o malaltia: fins a 1.000 €

Responsabilitat civil: fins a 
200.000 €

Acte de vacunació de la ràbia 
(tret de taxes oficials)

Robatori: fins a 800 €



Per a més informació i contractació:

Aquest fullet és informatiu i no té valor contractual. Informació subjecta a les condicions de subscripció i contractació de la 
companyia, que es poden consultar a segurcaixaadeslas.cat
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre 
de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

segurcaixaadeslas.cat
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