ASSEGURANÇA
D’EMBARCACIONS D’ESBARJO

Cobertures i serveis més destacats
Responsabilitat civil obligatòria (assegurança obligatòria)
Cobreix els danys materials personals i les pèrdues econòmiques (fins a 336.566 € per sinistre) ocasionades
a tercers (ports i instal·lacions inclosos) per l’ús de l’embarcació i esquiadors remolcats. Inclou les despeses
de defensa de l’assegurat i la reclamació de danys.
Responsabilitat civil voluntària (opcional)
Ampliació de la RC obligatòria amb una suma per sinistre addicional a escollir entre: 113.433 €, 323.433 €
o 663.433 €. Inclou les despeses de defensa, costos i constitució de fiances.
Pèrdua total (opcional)
Cobreix la destrucció o desaparició total i definitiva de l’embarcació assegurada, la pèrdua total
constructiva, quan el valor de la reparació supera el 75 % del valor real de l’embarcació. També cobreix
les despeses de salvament i la remoció de restes (10 % de la suma assegurada per al casc, els motors
i accessoris).
Robatori de l’embarcació* completa i peces que conformen la part fixa així com els danys per l’intent
de robatori (opcional)
* Sempre que estigui a flor d’aigua o als molls en vigilància permanent, en garatges o hangars tancats, i
durant el transport quan hi hagi violència de les persones o s’hagin forçat els locals.
Avaries particulars (opcional)
Cobreix danys propis que es poden ocasionar a l’embarcació a conseqüència dels riscos de la navegació.
Les avaries que es produeixin en navegació, estada a flor d’aigua, permanència a terra (per incendi i explosió)
i transport terrestre (per accident del vehicle estibador o remolc o incendi).
Institute Yacht Clauses (opcional)
Clàusules angleses: tot risc anglès (1/11/85).
Efectes personals i accessoris (opcional)
Garanteix una indemnització per robatori, pèrdua total o danys com a conseqüència directa d’avaria
particular de l’embarcació.
Accidents personals (opcional)
Garanteix als ocupants de l’embarcació i esquiadors remolcats indemnitzacions per mort o invalidesa
permanent i les despeses d’assistència sanitària en cas d’accident.
Assistència nàutica (opcional)
Remolcament de l’embarcació en viatge per mar o desplaçament (singladura).
Despeses d’allotjament en hotel o trasllat dels ocupants de l’embarcació per avaria o accident.
Despeses de transport de l'assegurat per recollir l’embarcació.
Transport o repatriació de morts i transport dels assegurats acompanyants.
Realització de les gestions burocràtiques i trasllat al seu domicili de la resta d’ocupants, en cas de
mort de l’assegurat durant la travessia.
- Assessorament mèdic a distància.
- Trasllat o repatriació sanitària urgent de ferits i malalts.
- Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització a l'estranger al dia.

-

Despeses de remolcament (opcional)

04/2019

Despeses ocasionades pel remolcament de l'embarcació fins a la zona portuària o esportiva més
propera al lloc de l'avaria. Es pot triar entre 1.500 €, 3.000 € o 6.000 €.
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informatiu i no té valor contractual.
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Modalitats de l’assegurança d’embarcacions d’esbarjo
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Garanties de l’assegurança d’embarcacions d’esbarjo
(en funció del seu ús i les seves característiques)
GARANTIES BÀSIQUES
Responsabilitat civil obligatòria (assegurança obligatòria)

Cobreix els danys materials personals i les pèrdues econòmiques ocasionades a tercers (ports i instal·lacions
inclosos) per l’ús de l’embarcació i esquiadors remolcats.
• Mort i lesions corporals a tercers.
• Danys materials a tercers.
• Pèrdues econòmiques.
• Danys causats a vaixells.
• Límits quantitatius:
- 336.566 € per sinistre amb els següents sublímits:
- 240.404 € per sinistre per a danys personals.
- 120.202 € per víctima en sinistre de danys personals.
- 96.161 € per sinistre per a danys materials i pèrdues econòmiques.
• Àmbit territorial: aigües marítimes espanyoles, ampliable amb pacte.
• Defensa de la responsabilitat civil.
• Reclamació de danys.

Responsabilitat civil voluntària (opcional)

Cobreix la responsabilitat civil de l’assegurat davant de terceres persones transportades gratuïtament i la
derivada de la pràctica de l’esquí nàutic amb una suma per sinistre addicional a la RC obligatòria, a escollir
entre: 113.433 €, 323.433 € o 663.433 €. La garantia inclou les despeses de defensa, costos i constitució de
fiances.

GARANTIES DE DANYS PROPIS
Pèrdua total (opcional)
Cobreix les garanties següents:
• Destrucció o desaparició total i definitiva de l’embarcació assegurada, per un accident marítim
(naufragi, incendi o explosió del motor o caiguda d’un llamp, contactes amb dics, xocs o col·lisions amb
objectes fixos o flotants…).
• Pèrdua total constructiva, quan el valor de la reparació supera el 75 % del valor real de
l’embarcació.
• Despeses de salvament.
• Remoció de restes disposada per l’autoritat marítima fins a un límit màxim del 10 % de la suma
assegurada per a casc, motors i accessoris.

Robatori (opcional)
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• De l’embarcació completa i peces que conformen la part fixa. L’embarcació ha d’estar a flor d’aigua o
sobre molls en vigilància permanent, en garatges o hangars tancats, i durant el seu transport sempre que hi
hagi violència de les persones o es forcin els locals.
• Danys per intent de robatori i els soferts mentre estava en poder de tercers.
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Avaries particulars (opcional)
• En navegació i aturada a flor d’aigua, cobreix els riscos d’enfonsament, naufragi, avarada o

encallament, xoc o col·lisió amb objectes fixos i flotants, abordatge, incendi, explosió i cop de mar a
conseqüència de temporal i durant les maniobres d’entrada o sortida de l’aigua.
• Permanència a terra: garanteix els riscos d’incendi i explosió.
• Transport terrestre: cobreix els danys produïts per accident del vehicle estibador, o el seu remolc, o
incendi.

Institute Yacht Clauses (1/11/85)
• (Clàusules angleses) (opcional): tot risc anglès.

Efectes personals i accessoris (opcional)
Dins dels béns assegurables, si es contracta expressament, es garanteix una indemnització pel robatori,
pèrdua total o danys conseqüència directa d’avaria particular de l’embarcació.
• Efectes personals. Equips musicals, televisió, fotografia i vídeo; roba i objectes personals; aparells i
equips de pesca, esquí aquàtic i submarinisme; i bicicletes a bord de l’embarcació.
• Accessoris. Elements o instruments d’ajuda a la navegació incorporats a l’embarcació: sonda, GPS,
equips de vent, plotter, instrumentació electrònica, tendals, lones...

Accidents personals (opcional)
• Garanteix als ocupants de l’embarcació (declarats a la pòlissa) indemnitzacions per mort o invalidesa

permanent i les despeses d’assistència sanitària en cas d’accident.
• Cobertura opcional a accidents de l’esquiador durant la pràctica d’esquí.
• Sumes garantides per ocupant assegurat:

 6.000 € per defunció.
 6.000 € per invalidesa permanent.
 3.000 € per assistència sanitària.

Assistència nàutica (opcional)
•
•
•
•
•

Remolcament de l’embarcació en viatge per mar o desplaçament (singladura).
Despeses d’allotjament en hotel o trasllat dels ocupants de l’embarcació per avaria o accident.
Despeses de transport de l'assegurat per recollir l’embarcació.
Trasllat o repatriació de morts i transport dels assegurats acompanyants.
En cas de mort de l’assegurat durant la travessia, FIATC assumeix les gestions burocràtiques,
organitzarà i pagarà els costos de trasllat o repatriació, i es farà càrrec del trasllat al seu domicili de la
resta d’ocupants.
• Assessorament mèdic a distància.
• Trasllat o repatriació sanitària urgent de ferits i malalts.
• Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització a l'estranger al dia.

Despeses de remolcament (opcional)
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• Despeses ocasionades pel remolcament de l'embarcació fins a la zona portuària o esportiva més propera al
lloc de l'avaria. Es pot triar entre 1.500 €, 3.000 € o 6.000 €.
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Altres avantatges
Totes les cobertures a la seva disposició per adaptar l’assegurança a l’embarcació i a la seva navegació.
Condicions exclusives com la franquícia decreixent d’un 25 % anual per a avaries particulars si no es
declara cap sinistre durant un any.
Una de les tarifes més competitives del mercat.
Experiència contrastada en assegurances i navegació, amb una Unitat Nàutica específica
per a l’assessorament de clients.
Xarxa de peritatge especialitzada a nivell nacional.
Estalvi de fins a un 20 % de la prima en la modalitat de Metromar. En funció de les garanties
contractades i la prima anual, tindrà dret al reintegrament de fins al 20 % de la prima de la seva assegurança
per cada anualitat que transcorri sense que s’hagi declarat cap sinistre.

Procediment de contractació
Si vol contractar la seva assegurança d’embarcacions, només cal que faciliti la informació següent, segons les
cobertures que vulgui contractar:

▪
▪

Data d’inici de la pòlissa

▪

- Patró habitual
- Embarcació auxiliar

Dades de l’embarcació
- Tipus d’embarcació
- Marca i model
- Ús de l’embarcació
- Participació en regates/competicions socials
- Àmbit de navegació
- Bandera
- Tipus de matrícula
- Número de matrícula
- Any de construcció
- Eslora
- Nombre de places autoritzades
- Nombre de motors
- Potència del motor
- Material del casc
- Nom de l’embarcació

▪

▪

▪

Embarcació
Accessoris
Efectes personals
Embarcació auxiliar

Dades del titular de l’assegurança
- Nom i cognoms
- Data de naixement
- Sexe
- NIF/NIE
- Domicili
- Número de telèfon
- Correu electrònic

- Capitania marítima
- Port d’amarratge
- Lloc d’hibernació
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Béns assegurats
Valors declarats:
-

Dades de l’amarratge

El contingut d’aquest document és merament
informatiu i no té valor contractual.
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▪

Dades bancàries: IBAN (24 dígits)
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Tot tipus de solucions asseguradores a la seva disposició
A través del nostre web o del seu mediador d'assegurances pot calcular o sol·licitar un pressupost.

AUTOMÒBIL
MOTO
LLAR
SALUT
DECESSOS
VIDA
ACCIDENTS
ASSISTÈNCIA EN VIATGE
ESQUÍ
ESTALVI · PENSIONS I JUBILACIÓ · INVERSIÓ
IMPAGAMENT DE LLOGUERS
COMUNITATS
COMERÇOS
RESPONSABILITAT CIVIL
EMPRESES I INDUSTRIALS
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AUTÒNOMS I PROFESSIONALS
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