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Amb SegurCaixa Moto, la nova assegurança per a motocicletes de SegurCaixa, es
completa l’oferta d’assegurances per a vehicles de CaiFor

SEGURCAIXA LLANÇA LA NOVA ASSEGURANÇA DE
MOTOCICLETES: SEGURCAIXA MOTO
El producte destaca pel seu alt nivell de qualitat i un preu competitiu,
i es pot contractar en tres modalitats diferents, que incorporen
completes i innovadores cobertures.
Com a aspectes diferencials del producte cal destacar la lliure
elecció de taller, el compromís exigent de puntualitat en
l’assistència, així com la indemnització pel 100% del valor real de
mercat en cas de sinistre total.
El producte es comercialitza a través d’una estratègia multicanal i en
el seu disseny s’ha prioritzat la senzillesa i la comoditat per al client.

SegurCaixa, companyia d’assegurances de no-vida del Grup
CaiFor –Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat a Criteria
CaixaCorp–, ha completat la seva oferta d’assegurances de
vehicles amb el llançament del nou SegurCaixa Moto.
Màxima qualitat i completes cobertures
El nou producte, que es pot contractar en tres modalitats:
tercers, tercers amb robatori i incendi, i tot risc amb franquícia
(aquestes dues últimes per a motos noves), ofereix, com és habitual en tots els
productes comercialitzats per SegurCaixa, el màxim nivell de qualitat de servei.
De la seva exhaustiva gamma de prestacions, cal destacar-ne l’exigent
compromís de puntualitat en l’assistència en carretera, amb un temps màxim
d’espera d’una hora; la lliure elecció de taller, incloent-hi el concessionari de
marca, així com el servei gratuït d’assistència telefònica per a consultes
mecàniques i mèdiques. Així mateix, cal destacar com a aspecte diferencial la
indemnització en cas de sinistre total, que per a motocicletes amb menys d’un
any d’antiguitat és el 100% del valor de nou i el 100% del valor de mercat real
per a motocicletes amb una antiguitat superior a un any.
Addicionalment, SegurCaixa Moto posa un èmfasi especial en l’assistència en
viatge dels seus assegurats, als quals ofereix assistència al vehicle des del km 0
a Espanya, tot Europa i els països mediterranis, assistència mèdica urgent en
viatge, despeses mèdiques fins a 6.000 €, assistència en vies no ordinàries, i
rescat i assistència en viatge a les persones, entre d’altres.
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Modalitats de contractació:
Modalitats disponibles per a motos NO noves de concessionari:
 Tercers: modalitat d’assegurança que ofereix les cobertures de
Responsabilitat Civil Obligatòria exigides per la Llei sobre
responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor,
i inclou a més les cobertures de responsabilitat civil voluntària fins a 50
milions d’euros, la cobertura d’accidents del conductor fins a 10.000
euros, la cobertura de defensa penal i reclamació de danys,
l’assistència en viatge des del km 0, la gestió de multes i la pèrdua de
punts.
Modalitats disponibles per a motos noves de concessionari:
 Tercers.
 Tercers amb robatori i incendi: modalitat d’assegurança que, a més
de les garanties de la modalitat anterior, hi afegeix les cobertures de
robatori i incendi, amb una franquícia de 500 €.
 Tot risc amb franquícia: modalitat d’assegurança que inclou totes les
cobertures de la modalitat de tercers amb robatori i incendi, més la
garantia de danys propis. La franquícia que s’aplica en les cobertures
de danys, robatori o incendi pot ser de 500 € o bé de 750 €, a elecció
del client.
Comercialització multicanal i excel·lent relació qualitat-preu
Amb l’objectiu de facilitar als clients l’accés al producte, aquest es pot adquirir a
través de les més de 5.500 oficines que “la Caixa” té distribuïdes arreu del país,
a Internet a través del servei de Línia Oberta Web de “la Caixa”, i també per
telèfon. Addicionalment, i mantenint l’estil del seu predecessor –SegurCaixa
Auto–, el nou producte s’ha dissenyat potenciant-ne la senzillesa i facilitat en la
contractació, per a la qual cosa s’ha reduït al màxim tant la informació sol·licitada
al client com el temps de simulació requerit.
Finalment, cal destacar la competitiva relació qualitat-preu de què gaudeix el
producte, així com la possibilitat de pagament fraccionat de l’assegurança, ja que
es pot escollir entre el pagament semestral o anual de la prima. A més, els
clients de SegurCaixa Auto que contractin el producte gaudiran d’un 5% de
descompte en la prima de SegurCaixa Moto.
Amb el llançament del nou SegurCaixa Moto, CaiFor reforça la seva aposta pel
ram d’assegurances de vehicles per a clients particulars, i és la primera entitat
bancasseguradora del país a comercialitzar una assegurança d’automòbil i de
motocicletes pròpia.
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SegurCaixa és la companyia filial del Grup CaiFor que opera en l’àmbit dels
rams asseguradors de no-vida, amb una incidència especial en els de llar,
accidents i, des de l’abril del 2007, automòbils, ram en el qual disposa d’una
base de clients superior als 66.000 vehicles assegurats. D’altra banda, CaiFor va
obtenir, durant el primer semestre del 2008, un resultat net consolidat de 89
milions d’euros, amb un creixement del 17% respecte al primer semestre del
2007, i té una base de clients que supera els 3,1 milions de clients individuals i
les 32.000 empreses i col·lectius.
Barcelona, 29 de setembre de 2008
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