Assegurança d’EMBARCACIÓ

Document d’informació sobre el producte d’assegurança
Empresa: Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros,
Sociedad Unipersonal

Producte: Embarcacions
d’esbarjo

Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0468

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte d’assegurança es facilita en altres documents com ara la
nota informativa, així com les condicions generals, particulars i, si escau, especials del contracte d’assegurança.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança? A partir d’una assegurança bàsica de cobertura de responsabilitat
civil obligatòria (que han de contractar tots els propietaris d’embarcacions de propulsió de motor i, en general, totes les d’una eslora
superior a 6 metres), aquesta assegurança té com a objectiu compensar els perjudicis econòmics per la pèrdua o els danys soferts
per l’embarcació o pels seus ocupants, així com, els causats a tercers.

Què s’assegura?

Què no està assegurat?

Aquest producte d’assegurança permet
confeccionar una oferta a mida de cada
contractant. Resum de les principals cobertures i
riscos assegurats si es contracten expressament:

Principals riscos exclosos:
El dol o culpa greu del prenedor i/o l’assegurat
o de les persones que en depenen o hi
conviuen.

Responsabilitat civil obligatòria segons el Reial
Decret 607/1999 (336.566,78€).

Ús o desgast normal, defecte propi o
conservació defectuosa.

Responsabilitat civil amplia (límits qualitatius i
quantitatius superiors).

Reaccions nuclears, contaminacions
radioactives o responsabilitat mediambiental.

Responsabilitat civil per a embarcacions del
vela lleugera.

Guerres, rebel·lions, catàstrofes o calamitats
nacionals, etc.

Responsabilitat civil durant la pesca esportiva.

Els incidents ocorreguts quan l’embarcació
s’utilitzava per dur a terme operacions
comercials o lucratives, o qualsevol altra
activitat que no sigui la de navegació d’esbarjo.

Responsabilitat civil derivada de l’activitat en
varador.
Pèrdua total efectiva o constructiva.
Riscos extraordinaris.
Robatori i danys per temptativa.
Danys parcials.
Accidents que afecten els ocupants.
Despeses necessàries per reduir els danys i
d’auxili.
Despeses de remoció de restes.
Despeses de remolc marítim.
Assistència en viatge.
Defensa i reclamació a tercers.
Protecció jurídica, civil i penal.
Assistència jurídica telefònica.

Qualsevol accident que tingui lloc mentre la
persona que governa l’embarcació està sota la
influència de begudes alcohòliques, drogues
tòxiques o estupefaents.
Els incidents ocorreguts a causa d’un excés del
nombre de persones transportades.
Qualsevol tipus de responsabilitat civil
contractual.
Multes, sancions, taxes i cànons o impostos i les
conseqüències del seu impagament.
Danys originats o agreujats per qualsevol
comportament deliberadament incorrecte de
l’assegurat.
Els incidents ocorreguts en embarcacions
utilitzades com a habitatge permanent.

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
El RD 607/1999, pel qual es regula la responsabilitat civil de les embarcacions d’esbarjo, té el seu àmbit d’aplicació
en les aigües marítimes espanyoles i les aigües interiors navegables.
Als efectes de la cobertura d’accidents tenen la consideració d’ocupants aquelles persones que estiguin a bord de
l’embarcació a títol gratuït.
El límit màxim d’indemnització per a les cobertures de danys sempre és el valor real (venal) de l’embarcació en el
moment de l’accident (amb el límit de la seva suma assegurada si aquesta és inferior).

On estic cobert?
L’assegurat pot (durant la formalització de la pòlissa) escollir entre varies àrees de navegació. Per tant, estarà
cobert sempre que respecti l’àmbit de navegació acordat entre assegurat i asseguradora, i sempre que compleixi
amb els requisits de titulació del patró i despatx de l’embarcació.
També s’està cobert per als riscos que es poden esdevenir al port i durant l’estada o el transport fora de l’aigua
(quan contracti cobertures de danys).
També es pot ampliar la cobertura d’assegurança durant la participació de l’embarcació en regates.
També es pot assegurar l’embarcació auxiliar, els accessoris no de sèrie i els efectes personals.

Quines són les meves obligacions?
• Respondre veraçment el qüestionari de sol·licitud de l’assegurança.
• Pagar els rebuts de prima de l’assegurança que estipula el contracte.
• Comunicar a l’assegurador qualsevol modificació que es produeixi en el risc.
• Comunicar el sinistre en un termini màxim de 7 dies.

Quan i com he d’efectuar els pagaments?
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte. Si el contracte es prorroga, en
la data d’inici de la renovació. El pagament es pot efectuar mitjançant domiciliació bancària o, si escau, targeta de crèdit
o dèbit.

Quan comença i finalitza la cobertura?
Un cop abonat el primer pagament, la cobertura comença i finalitza a les hores i dates que indica el contracte. Es pot
prorrogar per anualitats successives, si així ho preveu el contracte.

Com puc rescindir el contracte?
Mitjançant una notificació escrita adreçada a l’entitat asseguradora i efectuada com a mínim amb un mes d’antelació
a la conclusió del període de l’assegurança en curs.

