
Són una sèrie de tallers amb els quals hem establert un acord i, d’aquesta manera, 
garantim una reparació de la màxima qualitat. Pots consultar quins Tallers de 
Confiança hi ha a prop del teu domicili en aquesta adreça 

www.seguroslagunaro.com/tallersdeconfianca

Alguns dels avantatges afegits dels quals pots gaudir en els nostres Tallers de 
Confiança:

• Vehicle de cortesia (en funció de la disponibilitat).
• Preferència en la reparació.
• Neteja del vehicle.
• Etc.

FRANQUÍCIA BONIFICADA

A LAGUN ARO, ELS BONS CONDUCTORS 
TENEN RECOMPENSA

ESTALVIA
FINS A

EN LA 
FRANQUÍCIA

150 €

Què és la franquícia
bonificada?

És un sistema que ha creat Seguros Lagun Aro  per premiar els 
bons conductors.

 I si el vull portar a un altre 
taller?

En aquest cas la teva franquícia seria sempre de 300 €.

Sí. I per beneficiar-me 
d’això, quines condicions he                  

de complir?

No haver tingut cap sinistre en l’última anualitat i que quan portis a reparar el 
cotxe, el portis a algun dels nostres Tallers de Confiança.

I si presentés més d’un 
comunicat de sinistre?

La reducció de la franquícia se t’aplicarà per al primer sinistre. A la resta de
comunicats que declaris en aquesta anualitat se’ls aplicarà la franquícia contractada. 
En la següent anualitat gaudiràs de la franquícia bonificada del tram precedent.

I si presentés més d’un 
comunicat de sinistre?

Pots entrar a 
www.laboralkutxa.com/es/mejoramostusegurodecoche

I què són els Tallers de 
Confiança

Que bé! Acabo de contractar
una assegurança a tot risc 

amb franquícia de 300 €. I això 
com em beneficia?

En cas de sinistre se t’aplicarà una franquícia de 300 €, però podries
arribar a gaudir d’una franquícia de 150 €. En vols més informació?

Fantàstic. Sempre està
bé reparar el cotxe amb les 

màximes garanties. Ara 
explica’m com puc estalviar-

me els diners en la
reparació

T’ho explico pas a pas:

• Si acabes de tenir un sinistre de danys propis, en l’última anualitat no vas 
tenir cap sinistre i vols reparar en els nostres Tallers de Confiança, aquest any 
la teva franquícia passa de 300 € a 250 €. Ja gaudeixes d’un estalvi de 50 €.

• Si fa 2 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia passa de 300 € a 
200 €, la qual cosa suposa un estalvi de 100 €. 

• Si fa 3 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia és de 150 €, amb 
un estalvi de 150 €.

* Els anys es corresponen amb els trams si no hi ha sinistres previs.

La franquícia bonificada no és
un element que formi part del 
contracte d’assegurança. Seguros 
Lagun Aro es reserva el dret a fer 
canvis en el sistema de trams, així 
com en les condicions d’aplicació.

FRANQUICIA
1r ANY*/
TRAM 1

2n ANY*/
TRAM 2

3r ANY*/
TRAM 3

4t ANY*/
TRAM 4

300 € 300 € 250 € 200 € 150 €



Són una sèrie de tallers amb els quals hem establert un acord i, d’aquesta manera, 
garantim una reparació de la màxima qualitat. Pots consultar quins Tallers de 
Confiança hi ha a prop del teu domicili en aquesta adreça 

www.seguroslagunaro.com/tallersdeconfianca

Alguns dels avantatges afegits dels quals pots gaudir en els nostres Tallers de 
Confiança:

• Vehicle de cortesia (en funció de la disponibilitat).
• Preferència en la reparació.
• Neteja del vehicle.
• Etc.

FRANQUÍCIA BONIFICADA

A LAGUN ARO, ELS BONS CONDUCTORS 
TENEN RECOMPENSA

ESTALVIA
FINS A

EN LA 
FRANQUÍCIA

200 €

Què és la franquícia
bonificada?

És un sistema que ha creat Seguros Lagun Aro  per premiar els 
bons conductors.

 I si el vull portar a un altre 
taller?

En aquest cas la teva franquícia seria sempre de 450 €.

Sí. I per beneficiar-me 
d’això, quines condicions he                  

de complir?

No haver tingut cap sinistre en l’última anualitat i que quan portis a reparar el 
cotxe, el portis a algun dels nostres Tallers de Confiança.

I si presentés més d’un 
comunicat de sinistre?

La reducció de la franquícia se t’aplicarà per al primer sinistre. A la resta de
comunicats que declaris en aquesta anualitat se’ls aplicarà la franquícia contractada. 
En la següent anualitat gaudiràs de la franquícia bonificada del tram precedent.

I si presentés més d’un 
comunicat de sinistre?

Pots entrar a 
www.laboralkutxa.com/es/mejoramostusegurodecoche

I què són els Tallers de 
Confiança

Que bé! Acabo de contractar
una assegurança a tot risc 

amb franquícia de 450 €. I això 
com em beneficia?

En cas de sinistre se t’aplicarà una franquícia de 450 €, però podries
arribar a gaudir d’una franquícia de 250 €. En vols més informació?

Fantàstic. Sempre està
bé reparar el cotxe amb les 

màximes garanties. Ara 
explica’m com puc estalviar-

me els diners en la
reparació

T’ho explico pas a pas:

• Si acabes de tenir un sinistre de danys propis, en l’última anualitat no vas 
tenir cap sinistre i vols reparar en els nostres Tallers de Confiança, aquest any 
la teva franquícia passa de 450 € a 400 €. Ja gaudeixes d’un estalvi de 50 €.

• Si fa 2 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia passa de 450 € a 
350 €, la qual cosa suposa un estalvi de 100 €. 

• Si fa 3 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia és de 300 €, amb 
un estalvi de 150 €.

• Si fa 4 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia és de 250 €, amb 
un estalvi de 200 €.

* Els anys es corresponen amb els trams si no hi ha sinistres previs.

La franquícia bonificada no és
un element que formi part del 
contracte d’assegurança. Seguros 
Lagun Aro es reserva el dret a fer 
canvis en el sistema de trams, així 
com en les condicions d’aplicació.

FRANQUICIA
1ER AÑO* / 
TRAMO 1

2O AÑO* / 
TRAMO 2

3ER AÑO* / 
TRAMO 3

4O AÑO* / 
TRAMO 4

5O AÑO* / 
TRAMO 5

450 € 450 € 400 € 350 € 300 € 250 €



Són una sèrie de tallers amb els quals hem establert un acord i, d’aquesta manera, 
garantim una reparació de la màxima qualitat. Pots consultar quins Tallers de 
Confiança hi ha a prop del teu domicili en aquesta adreça 

www.seguroslagunaro.com/tallersdeconfianca

Alguns dels avantatges afegits dels quals pots gaudir en els nostres Tallers de 
Confiança:

• Vehicle de cortesia (en funció de la disponibilitat).
• Preferència en la reparació.
• Neteja del vehicle.
• Etc.

FRANQUÍCIA BONIFICADA

A LAGUN ARO, ELS BONS CONDUCTORS 
TENEN RECOMPENSA

ESTALVIA
FINS A

EN LA 
FRANQUÍCIA

250 €

Què és la franquícia
bonificada?

És un sistema que ha creat Seguros Lagun Aro  per premiar els 
bons conductors.

 I si el vull portar a un altre 
taller?

En aquest cas la teva franquícia seria sempre de 600 €.

Sí. I per beneficiar-me 
d’això, quines condicions he                  

de complir?

No haver tingut cap sinistre en l’última anualitat i que quan portis a reparar el 
cotxe, el portis a algun dels nostres Tallers de Confiança.

I si presentés més d’un 
comunicat de sinistre?

La reducció de la franquícia se t’aplicarà per al primer sinistre. A la resta de
comunicats que declaris en aquesta anualitat se’ls aplicarà la franquícia contractada. 
En la següent anualitat gaudiràs de la franquícia bonificada del tram precedent.

I si presentés més d’un 
comunicat de sinistre?

Pots entrar a 
www.laboralkutxa.com/es/mejoramostusegurodecoche

I què són els Tallers de 
Confiança

Que bé! Acabo de contractar
una assegurança a tot risc 

amb franquícia de 600 €. I això 
com em beneficia?

En cas de sinistre se t’aplicarà una franquícia de 600 €, però podries
arribar a gaudir d’una franquícia de 350 €. En vols més informació?

Fantàstic. Sempre està
bé reparar el cotxe amb les 

màximes garanties. Ara 
explica’m com puc estalviar-

me els diners en la
reparació

T’ho explico pas a pas:

• Si acabes de tenir un sinistre de danys propis, en l’última anualitat no vas 
tenir cap sinistre i vols reparar en els nostres Tallers de Confiança, aquest any 
la teva franquícia passa de 600 € a 550 €. Ja gaudeixes d’un estalvi de 50 €.

• Si fa 2 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia passa de 600 € a 
500 €, la qual cosa suposa un estalvi de 100 €. 

• Si fa 3 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia és de 450 €, amb 
un estalvi de 150 €.

• Si fa 4 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia és de 400 €, amb 
un estalvi de 200 €.

• I si fa 5 anys sencers que no tens sinistres, la teva franquícia és de 350 €, 
amb un estalvi de 250 €.

* Els anys es corresponen amb els trams si no hi ha sinistres previs.

La franquícia bonificada no és
un element que formi part del 
contracte d’assegurança. Seguros 
Lagun Aro es reserva el dret a fer 
canvis en el sistema de trams, així 
com en les condicions d’aplicació.

FRANQUICIA
1r ANY*/
TRAM 1

2n ANY*/
TRAM 2

3r ANY*/
TRAM 3

4t ANY*/
TRAM 4

5è ANY*/
TRAM 5

6è ANY*/
TRAM 6

600 € 600 € 550 € 500 € 450 € 400 € 350 €


