
ETS A UN PAS DE SENTIR-TE MÉS SEGUR.
A casa, a la vida, amb el cotxe o amb la moto. Emplena el formulari perquè et puguem fer  
la millor oferta del mercat, amb les millor cobertures i els millors serveis.

Nom  Cognoms   Data de naixement 

     /	 /

DNI Telèfon  Adreça electrònica

DADES DEL COTXE/MOTO     

Marca Model Versió Potència 

 

Marca Model Cilindrada Potència

   cc CV

Matrícula Any de fabricació  Quilòmetres a l’any  Aparques en un garatge?

      SI   NO

Ús del vehicle:  Particular sense desplaçament diari   Particular amb desplaçament diari  Professional

Tipus de carnet de conduir:  Classe  A  Classe  A1  Classe  B 

Data del carnet de conduir  Companyia actual i número de pòlissa  

 / /

Data de venciment de la pòlissa actual  Anys a la companyia actual  

 / /   

Tens alguna bonificació per   Indica’n el percentatge

no-sinistralitat?   SI   NO 

DADES HABITATGE

Companyia actual   Preu anual  Venciment de la pòlissa actual

    

Adreça de l’habitatge per assegurar

Núm.  Pis Porta  Localitat

Codi postal   Any de construcció

Tipus d’habitatge:   Pis/apartament    Unifamiliar/adossat    Xalet   Àtic    Pis planta baixa

Ús de l’habitatge:   Propietari habitatge habitual   Propietari habitatge secundari    Inquilí

Metres quadrats de l’habitatge  Metres quadrats de la resta (terrasses, patis)

Modalitat de l’assegurança sol·licitada: Continent  € Contingut  €

DADES VIDA

Professió

 

Fas algun esport?   SI   NO Quin?

Condueixes una moto?    SI   NO Superior a 125 cc?    SI   NO

Capitals per assegurar

Defunció   Invalidesa

La finalitat de les dades que ens has facilitat voluntàriament és adequar les nostres ofertes comercials al teu perfil particular i enviar-te informació. Les 
teves dades es recolliran en un fitxer automatitzat responsabilitat de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Campo de las Naciones, 
on pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit, adjuntant una fotocòpia del teu DNI, o a través del web www.regal.cat. Tot 
això, en compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Companyia asseguradora: 
Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. A través del seu canal directe: Regal, C/ Llacuna 56-70, Edifici C, 08085 Barcelona.



EN El TEU Col·lECTIU, A MÉS DE lES  
vIES hAbITUAlS, ARA hI hA MÉS SERvEIS: 

UN ASSESSoR PERSoNAl A lA TEvA DISPoSICIó.

RESPECTEM LA BONIFICACIÓ DE LA TEVA COMPANYIA 
ACTUAL AMB LES MILLORS COBERTURES. A MÉS, 
PODRÀS GAUDIR DE SERVEIS DIFERENCIALS:

•  Cotxe nou en cas de robatori i d’incendi. Per a vehicles amb  
fins a dos anys d’antiguitat.

•  Trencament de vidres, robatori o intent de robatori i incendi. 
No hauràs de pagar la franquícia i no afecta la bonificació.

•  Assistència en carretera les 24 hores. Amb el compromís que, 
si tardem més d’una hora a assistir-te a la carretera, et tornem 
l’import de la prestació.

•  Pèrdua de les claus del vehicle assegurat. Enviament d’un 
duplicat de claus, siguis on siguis.

•  Informació per pèrdua de punts del carnet de conduir.

•  Servei de gestió de multes. Fins a un 65% de bonificació en 
pòlisses a tot risc si ets bon conductor. 

FINS A UN 65% DE BONIFICACIÓ EN PÒLISSES  
A TOT RISC SI ETS BON CONDUCTOR.

AMB LA NOVA ASSEGURANÇA DE LA LLAR A MIDA, 
GAUDIRÀS DE TOT EL QUE ESPERES TROBAR EN UNA 
GRAN ASSEGURANÇA DE LA LLAR I A UN BON PREU: 

• Cobertura contra incendi.

• Danys causats per l’aigua. 

• Trencament de vidres. 

• Vandalisme.

• Assistència de bombers.

• Assistència a la llar i emergències. 

SI VOLS, POTS COMPLETAR LA TEVA NOVA 
ASSEGURANÇA DE LA LLAR A MIDA AMB TOTES  
LES  COBERTURES QUE ET PUGUIS IMAGINAR: 

• Robatori dins i fora de l’habitatge.

• Mobiliari de jardí i reconstrucció de jardins.

• Defensa jurídica de l’arrendador.

• Joies i objectes de valor. 

I MOLTES MÉS!

RESPECTEM LA BONIFICACIÓ QUE TINGUIS EN 
L’ASSEGURANÇA DE COTXE FINS A UN 50% SI ETS 
UN BON CONDUCTOR. 

Tot el que vols en una assegurança de moto. 

•  Servei d’assistència 24 hores. Des de la porta de casa teva 
i a tot Europa.

• Assegurança d’accidents per a conductor i ocupants.

•  Pèrdua de les claus. Enviament d’un duplicat de claus,  
siguis on siguis.

• Servei de gestió de multes completament gratuït.

•  Pots disposar d’una xarxa de tallers que t’oferiran serveis 
especials al millor preu, i garantim en tot moment la millor 
qualitat amb les nostres assegurances.

ETS CLIENT DE REGAL AUTO? T’OFERIM UN 
DESCOMPTE EXTRA PER A L’ASSEGURANÇA DE MOTO. 

•  Inclou de manera totalment gratuïta un capital addicional 
en cas de mort del cònjuge en el mateix accident.

•  Si vols, pots contractar un doble capital per al supòsit de 
mort accidental.

•  Garanteix seguretat i tranquil·litat per als familiars o els 
beneficiaris que triï l’assegurat.

• Bestreta per a despeses de sepeli (10%, màx.: 3.000 €).

NOM:

ADREÇA  
ELECTRÒNICA:

TELèFON:

l’ASSEGURANÇA A MIDA QUE ET CUIDA 
AMb lES CobERTURES QUE NECESSITES

A REGAl CUIDEM El QUE MÉS  
T’IMPoRTA: lA TEvA FAMÍlIA

GAUDEIX D’UNA ASSEGURANÇA QUE  
ET CUIDA A TU I Al TEU CoTXE.

l’ASSEGURANÇA A MIDA QUE ET CUIDA 
AMb lES CobERTURES QUE NECESSITES

Regal auto Regal moto

Regal vidaRegal llar
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