
El teu cotxe
mereix
el millor
—
@utomatic Plus 

Aquest fullet té una funció orientativa
i en cap cas es pot considerar com a definidor
de les garanties contractades ni dels seus límits.

Servei d’atenció al client

902 15 10 15
www.plusultra.es



Altres productes relacionats que poden ser del 
teu interès o de la teva família són:

• Llar Plus
• Accidents individual Plus
• VidaPlus

Consulta al teu mediador d'assegurances

Plus Ultra Assegurances presenta el 
producte més nou dins el mercat 
assegurador de turismes.

Es tracta d'una assegurança totalment 
personalitzada, creada a la mida de les 
necessitats del client, que ofereix la 
robustesa i fiabilitat necessàries al volant.                                           
@tomatic Plus és tan flexible que pot 
contractar-se de forma modular, amb 
àmplies garanties que permeten als nostres 
clients gaudir d'una assegurança 
d'automòbils única.
Segons les teves necessitats de cobertura, 
pots triar entre dues modalitats:

@tomatic a tercers
L'assegurança a Tercers amb més 
avantatges, que pots seleccionar en 
qualsevol de les seves tres opcions:
Classic
Combi
Executive

@utomatic a tot risc
L'assegurança a Tot Risc més completa en 
les seves dues opcions de cobertura:
Classic i Executive.

Amb la nostra àmplia oferta de packs, 
podràs configurar la teva assegurança de 
cotxe de forma còmoda i senzilla, triant el 
que més et convingui:
Complet
Assessor
Plus
Òptima Plus
Òptima
Advance Plus
Protecció Personal
Assistant
Protecció Personal Plus

I per als nostres clients més exigents que cerquen una 
personalització 100% de la seva assegurança de cotxe, 
@utomatic Plus ofereix dues opcions:

@utomatic a tercers per a l’assegurança a tercers.
@utomatic a tot risc per a l’assegurança tot risc.

D'aquesta manera contractes només el que consideres 
necessari, però sempre amb l'essència d'un gran 
assegurança de cotxe.

Els nostres mediadors poden també crear la teva pròpia 
modalitat d'assegurança totalment a mida.

Garanties destacables
Responsabilitat civil personal.
Defensa jurídica àmplia.
Assistència telefònica jurídica 24h 365 dies l'any.
Danys per fenòmens atmosfèrics.
Vehicle de substitució.
Servei de gestoria.
Assessorament mecànic telefònic.
Assistència personal.
Assistència psicològica.
Assistència membres de la família.
Assistència a lesionats hospitalitzats
menors de 16 anys.
Assistència domiciliària a l'assegurat lesionat.
Servei d'ITV.


